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Em assembleia realizada no dia 06/02, os servidores municipais de Santos deliberaram pela REJEIÇÃO 
completa da contraproposta apresentada pelo Governo Municipal (veja ela ao lado) e pela realização de 
uma grande MANIFESTAÇÃO para mostrar o seu descontentamento. A manifestação foi marcada para o 
dia 12/02 (quarta-feira), à partir das 15h no Paço Municipal (Praça Mauá).

O auditório ficou lotado e a perspectiva é de que a campanha salarial ganhe mais corpo ainda. Isso porque 
quase metade dos funcionários públicos estavam de férias em janeiro e só agora estão tomando conhecimento 
e se engajando no movimento. Outro fator que dá boa perspectiva para a luta é a unidade da categoria: A 
decisão da assembleia em não aceitar a contraproposta da Prefeitura foi tomada de forma unânime.

TODOS sabem que a Prefeitura tem muita gordura para queimar, à exemplo do ano passado onde o 
gasto com pessoal ficou bem longe do Limite da famigerada Lei de Responsabilidade Fiscal (sobraram 
3,32%, ou seja, a Prefeitura poderia ter gasto mais de 54 MILHÕES com a categoria, realidade bem 
diferente do que foi propagado entre um choro e outro.

Este ano, a receita da cidade vai aumentar muito mais! Segundo dados divulgados pela própria 
administração municipal, o acréscimo na arrecadação vai girar em torno de 26%. Essa previsão bate 
todos os recordes de arrecadação de dinheiro para Santos!.

Veja qual é a pauta pela qual os servidores lutam em comparação com o que a Prefeitura quer impor 
à toque de caixa:

CAMPANHA SALARIAL 
PEGA FOGO! 

MANIFESTAÇÃO NA QUARTA (12/02)!
REAJUSTE SALARIAL

NOSSA REIVINDICAÇÃO PROPOSTA DO GOVERNO

16% (6% da inflação dos últimos 12 
meses + 10% de parte das perdas com o 

abono de 2013 e as perdas históricas)
6%

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
NOSSA REIVINDICAÇÃO PROPOSTA DO GOVERNO

R$ 440 (R$ 20 por dia) R$ 329,56 
(R$ 14,98 por dia)

CESTA BÁSICA
NOSSA REIVINDICAÇÃO PROPOSTA DO GOVERNO

R$ 306,34 
(extensiva à todos os aposentados) R$ 200,00

CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA PARA A CAPEP-SAÚDE
NOSSA REIVINDICAÇÃO PROPOSTA DO GOVERNO

Mais 1% de contribuição da prefeitura 0,25%
CONCURSOS PÚBLICOS

NOSSA REIVINDICAÇÃO PROPOSTA DO GOVERNO
Imediata nomeação de todos os 

concursados; Criação de novos cargos; 
Abertura de novos concursos.

Sem resposta

REVOGAÇÃO DAS LEIS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
NOSSA REIVINDICAÇÃO PROPOSTA DO GOVERNO

Revogação das Leis que entregam o 
patrimônio e serviços públicos para as OSs 

e OSCIPs
Sem resposta

PRIVATIZAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES
NOSSA REIVINDICAÇÃO PROPOSTA DO GOVERNO

Fim de todas as terceirizações, 
privatizações e outras formas de trabalhos 
precarizados que já ocorrem no município

Sem resposta
TODOS À MANIFESTAÇÃO!

12/02 - QUARTA-FEIRA - INICIA 15H
CONCENTRAÇÃO GERAL ÀS 17H NO PAÇO MUNICIPAL (PRAÇA MAUÁ)

CAMPANHA SALARIAL CONTINUA!

Nº 76

O auditório do Sindaport ficou pequeno pra quantidade de 
Servidores Municipais de Santos que foram à assembleia nessa 
sexta-feira (14/02) decidir os rumos da Campanha Salarial 2014. 
Diferente da tentativa de golpe dada na semana anterior (onde foi 
armada uma assembleia cheia de prestadores de serviço - chequi-
nhos -, chefias e cargos de confiança), as centenas de servidores 
presentes comprovaram que eram funcionários públicos já no cre-
denciamento de entrada.

A esmagadora maioria presente REJEITOU por completo a nova 
proposta da Prefeitura e aprovou o ESTADO DE GREVE. E, caso a 
Prefeitura não encaminhe nenhuma nova proposta até quarta-fei-
ra (19/02), a categoria realizará PARALISAÇÕES à partir de quinta-
feira (20/02).

O que mais motivou os funcionários públicos a dar continui-
dade na luta foi a própria proposta da Prefeitura de reajuste. O 
índice, apresentado como sendo "hiper vantajoso", foi analisado 
minuciosamente durante as falas, ficando evidente que esse per-
centual não é suficiente.

A tentativa nefasta promovida pela Prefeitura, que usou o Di-
ário Oficial e o Sindest para tentar encerrar a Campanha Salarial 
na marra, permeou quase todas as falas, e motivou os servidores 
a aprovarem uma Nota de Repúdio (que será publicada), contra o 
desrespeito ao direito de organização sindical autônoma dos tra-
balhadores.

CORROSÃO DO SALÁRIO
Não é suficiente porque tivemos inúmeras perdas salariais no 

passado. Os 7,5% propostos pelo Governo só conseguiriam cobrir 
a perda que tivemos para a inflação nos últimos 12 meses, mais 
a perda para o abono ao invés de salário que tivemos em 2013. 
Faça você mesmo a conta de quanto foi a sua perda não tendo re-
ajuste por 9 meses nas Horas Extras, nos adicionais por tempo de 
serviço - Qüinqüênios -, na Referência Funcional, entre outros. 

Portanto, na prática esse "reajuste" não dá nem um aceno di-
zendo que um dia recuperaremos nosso poder de compra. "Poder" 
esse que ficou pela metade com anos sem reposição nem mesmo 
da inflação. 

ARRECADAÇÃO FUTURA SERÁ RECORDE
Também não é suficiente porque a estimativa de Receita de 

Santos em 2014 é 26% maior do que em 2013, batendo todos os 
recordes. E, segundo os cálculos do próprio Governo, o reajuste 
de 7,5% nos salários irá acarretar um aumento de cerca de 51 
milhões de reais de gastos com pessoal.

Ou seja, esse aumento poderia ser dado mesmo se a previsão 
na arrecadação para a Prefeitura nesse ano fosse de "quase-nada-
porcento", pois deixaram de gastar perto de 54 milhões de reais 
com os funcionários, ficando longe do Limite estabelecido pela fa-
migerada Lei de Responsabilidade Fiscal.

REAJUSTE SALARIAL
Nossa reivindicação Proposta do Governo

16% 7,5%

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Nossa reivindicação Proposta do Governo

R$ 440 (R$ 20 por dia) R$ 334,17 (R$ 15,18 por dia)

CESTA BÁSICA

Nossa reivindicação Proposta do Governo

R$ 306,34 (extensiva à todos os aposentados) R$ 200,00

Nossa reivindicação Proposta do Governo

Mais 1% de contribuição da prefeitura 0,25%

CONCURSOS PÚBLICOS

Nossa reivindicação Proposta do Governo

Imediata nomeação de todos os concursados; Criação 
de novos cargos; Abertura de novos concursos. Sem resposta

Nossa reivindicação Proposta do Governo

Revogação das Leis que entregam o patrimônio 
e serviços públicos para as OSs e OSCIPs Sem resposta

PRIVATIZAÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES

Nossa reivindicação Proposta do Governo

Fim de todas as terceirizações, privatizações e 
outras formas de trabalhos precarizados que já 
ocorrem no município

Sem resposta

CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA PARA A CAPEP SAÚDE

REVOGAÇÃO DAS LEIS DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
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ELES FERRARAM COM OS SERVIDORES ANO 
PASSADO! FARÃO O MESMO ESSE ANO?

ANO PASSADO, A MAIORIA DOS VEREADORES DA CÂMARA DE SANTOS 
IGNOROU A VOZ DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E APROVOU ÀS PRESSAS AS 
PPP’S, OS’S E OSCIP’S. ESSE ANO, O PREFEITO PAULO ALEXANDRE BARBOSA 
QUER IMPOR AO SERVIDOR APENAS A REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS 
12 MESES E MANDARÁ O PROJETO DO REAJUSTE PARA A CÂMARA. 

OS “NOBRES” VEREADORES ESTARIAM DISPOSTOS A ENFRENTAR MAIS 
UMA VEZ A FÚRIA DOS TRABALHADORES, EM PLENO ANO ELEITORAL, 
ENQUANTO O PREFEITO E SEUS SÓCIOS DESFRUTAM DE UMA DELICIOSA 
CARANGUEJADA??? 

MAS O QUE ELES 
FIZERAM?

Mesmo com muitos esclarecimentos e muitos apelos para que não votassem os 
projetos de afogadilho, além das ruidosas manifestações feitas pelo SINDSERV e pelos 
servidores na Câmara, no final de 2013, esses vereadores, a mando de Paulo Alexandre 
Barbosa, votaram duas leis que, além de burlarem a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
autorizam a privatização de quase a totalidade dos serviços hoje geridos pela Prefeitura. 
É uma questão de tempo para que os serviços de saúde, educação, assistência social, 
cultura, obras, esporte e turismo e tantos outros, sejam entregues para as “Organizações 
Sociais – OS” e “Organizações Sociais de Interesse Público – OSIP”. Nascerá um poderoso 
e camuflado esquema de corrupção, um cabide de empregos (melhor que a lei 650) e um 
curral eleitoral para ser usado pelos partidos e políticos.  

Mas isso é só o começo, porque a destruição do pessoal da ativa e dos aposentados 
se aprofundará! Conforme os serviços forem sendo passados para essas empresas de 
rapinagem, e os atuais servidores forem aposentando, não haverá ingresso de novos ser-
vidores na Prefeitura para manter as contribuições para a CAPEP (saúde) e para o IPREV 
(aposentadorias). O resultado é uma catástrofe anunciada: Em poucos anos seremos 
uma categoria envelhecida, sem atendimento a saúde e sem aposentadoria. Quando isso 
acontecer, esses vereadores e o Sr. Paulo Alexandre estarão longe, dando gargalhadas 
e usufruindo dos recursos amealhados por aqui.

Mas isso é só o começo, porque a 
destruição do pessoal da ativa e dos 

aposentados se aprofundará!

AJUDARÃO O PAULO ALEXANDRE A IMPOR UM REAJUSTE 
SALARIAL REBAIXADO AOS SERVIDORES?
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se aprofundará! Conforme os serviços forem sendo passados para essas empresas de 
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(aposentadorias). O resultado é uma catástrofe anunciada: Em poucos anos seremos 
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acontecer, esses vereadores e o Sr. Paulo Alexandre estarão longe, dando gargalhadas 
e usufruindo dos recursos amealhados por aqui.

Mas isso é só o começo, porque a 
destruição do pessoal da ativa e dos 

aposentados se aprofundará!

AJUDARÃO O PAULO ALEXANDRE A IMPOR UM REAJUSTE 
SALARIAL REBAIXADO AOS SERVIDORES?
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e camuflado esquema de corrupção, um cabide de empregos (melhor que a lei 650) e um 
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Mas isso é só o começo, porque a destruição do pessoal da ativa e dos aposentados 
se aprofundará! Conforme os serviços forem sendo passados para essas empresas de 
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vidores na Prefeitura para manter as contribuições para a CAPEP (saúde) e para o IPREV 
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acontecer, esses vereadores e o Sr. Paulo Alexandre estarão longe, dando gargalhadas 
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Mas isso é só o começo, porque a 
destruição do pessoal da ativa e dos 

aposentados se aprofundará!

AJUDARÃO O PAULO ALEXANDRE A IMPOR UM REAJUSTE 
SALARIAL REBAIXADO AOS SERVIDORES?

Mesmo com muitos esclarecimentos e muitos apelos para 
que não votassem os projetos de afogadilho, além das ruido-
sas manifestações feitas pelo SINDSERV e pelos servidores 
na Câmara, no final de 2013, esses vereadores, a mando de 
Paulo Alexandre Barbosa, votaram duas leis que, além de 
burlarem a Lei de Responsabilidade Fiscal, autorizam a priva-
tização de quase a totalidade dos serviços hoje geridos pela 
Prefeitura. É uma questão de tempo para que os serviços de 
saúde, educação, assistência social, cultura, obras, esporte e 
turismo e tantos outros, sejam entregues para às “Organizações 
Sociais – OS” e “Organizações Sociais de Interesse Público – 
OSIP”. Nascerá um poderoso e camuflado esquema de corrup-
ção, um cabide de empregos (melhor que a lei 650) e um curral 
eleitoral para ser usado pelos partidos e políticos.

Mas isso é só o começo, porque a destruição do pessoal 
da ativa e dos aposentados se aprofundará! Conforme os 
serviços forem sendo passados para essas empresas de rapi-
nagem, e os atuais servidores forem aposentando, não hav-
erá ingresso de novos servidores na Prefeitura para manter as 
contribuições para a CAPEP (saúde) e para o IPREV (aposenta-
dorias). O resultado é uma catástrofe anunciada: Em poucos 
anos seremos uma categoria envelhecida, sem atendimento 
a saúde e sem aposentadoria. Quando isso acontecer, esses 
vereadores e o Sr. Paulo Alexandre estarão longe, dando gar-
galhadas e usufruindo dos recursos amealhados por aqui.

Ano pAssAdo, A mAioriA dos vereAdores dA Câ-
mArA de sAntos ignorou A voz dos funCionários 
públiCos e Aprovou às pressAs As ppp’s, os’s e osCip’s. 
esse Ano, o prefeito pAulo AlexAndre bArbosA quer 
impor Ao servidor ApenAs A reposiÇÃo dA inflAÇÃo 
dos últimos 12 meses mAis nossA perdA Com o Abono 
do Ano pAssAdo e mAndArá o projeto do reAjuste pArA 
A CâmArA.

os “nobres” vereAdores estAríAm dispostos A en-
frentAr mAis umA vez A fúriA dos trAbAlhAdores, em 
pleno Ano eleitorAl, enquAnto o prefeito e seus só-
Cios desfrutAm de umA deliCiosA CArAnguejAdA???

MAS O qUE ELES 
FIZERAM?
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PPP’S, OS’S E OSCIP’S. ESSE ANO, O PREFEITO PAULO ALEXANDRE BARBOSA 
QUER IMPOR AO SERVIDOR APENAS A REPOSIÇÃO DA INFLAÇÃO DOS ÚLTIMOS 
12 MESES E MANDARÁ O PROJETO DO REAJUSTE PARA A CÂMARA. 

OS “NOBRES” VEREADORES ESTARIAM DISPOSTOS A ENFRENTAR MAIS 
UMA VEZ A FÚRIA DOS TRABALHADORES, EM PLENO ANO ELEITORAL, 
ENQUANTO O PREFEITO E SEUS SÓCIOS DESFRUTAM DE UMA DELICIOSA 
CARANGUEJADA??? 

MAS O QUE ELES 
FIZERAM?

Mesmo com muitos esclarecimentos e muitos apelos para que não votassem os 
projetos de afogadilho, além das ruidosas manifestações feitas pelo SINDSERV e pelos 
servidores na Câmara, no final de 2013, esses vereadores, a mando de Paulo Alexandre 
Barbosa, votaram duas leis que, além de burlarem a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
autorizam a privatização de quase a totalidade dos serviços hoje geridos pela Prefeitura. 
É uma questão de tempo para que os serviços de saúde, educação, assistência social, 
cultura, obras, esporte e turismo e tantos outros, sejam entregues para as “Organizações 
Sociais – OS” e “Organizações Sociais de Interesse Público – OSIP”. Nascerá um poderoso 
e camuflado esquema de corrupção, um cabide de empregos (melhor que a lei 650) e um 
curral eleitoral para ser usado pelos partidos e políticos.  

Mas isso é só o começo, porque a destruição do pessoal da ativa e dos aposentados 
se aprofundará! Conforme os serviços forem sendo passados para essas empresas de 
rapinagem, e os atuais servidores forem aposentando, não haverá ingresso de novos ser-
vidores na Prefeitura para manter as contribuições para a CAPEP (saúde) e para o IPREV 
(aposentadorias). O resultado é uma catástrofe anunciada: Em poucos anos seremos 
uma categoria envelhecida, sem atendimento a saúde e sem aposentadoria. Quando isso 
acontecer, esses vereadores e o Sr. Paulo Alexandre estarão longe, dando gargalhadas 
e usufruindo dos recursos amealhados por aqui.

Mas isso é só o começo, porque a 
destruição do pessoal da ativa e dos 

aposentados se aprofundará!

AJUDARÃO O PAULO ALEXANDRE A IMPOR UM REAJUSTE 
SALARIAL REBAIXADO AOS SERVIDORES?
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