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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

Servidores municipais, profes-
sores da rede estadual (em greve), 
metalúrgicos, bancários, trabalha-
dores do judiciário e populares re-
alizaram um ato em frente a Fun-
dação Lusíada contra os planos da 
Prefeitura de Santos de entregar o 
gerenciamento do PS Central para 
uma OS (Organização Social).

 O local do protesto foi escolhi-
do visando desmascarar a mando 
de quem o governo municipal está 
agindo. A Fundação Lusíada é uma 
das empresas que dizem não ter 
fins lucrativos e que almejam abo-
canhar o dinheiro PÚBLICO desti-
nado para a saúde. Tal instituição 
já está construindo, na Vila Ma-
thias, a nova UPA que substituirá o 
PS Central de Santos.

 A manifestação cumpriu com 
seu objetivo e denunciou a relação 
promíscua do poder público com a 
iniciativa privada onde quem paga a 
conta é a população. Veja aqui exem-

plos de desvios de dinheiro público 
por todo o Brasil aonde governos en-
tregaram serviços públicos para OSs: 
www.ataqueaoscofrespublicos.com

 
CALENDÁRIO DE LUTAS
Enquanto atacam os serviços 

públicos por todo o país com as 
OSs, o Congresso tenta ampliar 
ainda mais as terceirizações na 
iniciativa privada. Por isso, a 
manifestação também faz parte 
do calendário de luta unifica-
do dos trabalhadores contra as 
medidas do governo Dilma e do 
Congresso Nacional que visam 
ampliar as terceirizações irres-
tritamente (PL 4330) e atacar 
direitos dos trabalhadores, como 
o seguro-desemprego, o auxilio 
doença e as pensões (MPs 664 e 
665).

 No dia 29/5 serão realizadas 
novas manifestações e paralisa-
ções por todo o país. 

 Ato público denunciou a 
terceirização do PS Central

TODOS CONTRA AS TERCEIRIZAÇÕES!
NENHUM DIREITO A MENOS!

AVANÇAR RUMO A NOVAS CONQUISTAS!

DEVOLUÇÃO 
DO IMPOSTO 

SINDICAL PARA 
CELETISTAS

Saiba mais na página 4
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INCORPORAÇÕES EM RISCO!
 O vereador Benedito Furtado 

(PSB) está tentando, mais uma vez, 
atacar os direitos dos servidores 
municipais de Santos. Dessa vez, 
Furtado entrou com representa-
ção no Ministério Público Esta-
dual para acabar com as incor-
porações de chefias, um direito 
já consagrado aos servidores há 
muitos anos.

É bom frisar que não serão 
apenas os servidores (ativos e 
inativos) que já incorporaram os 
atingidos por tal medida. Se Fur-
tado lograr êxito, será um grande 
ataque à toda a categoria, pois 
ninguém mais conseguirá receber 
as incorporações de chefias.

Diferente do que tenta passar 
para a opinião pública, a ação mo-
vida pelo vereador não implica so-
mente aos supersalários dos “Car-
gos em Comissão”. Caso a Justiça 
decida em favor da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, cujo julga-
mento foi adiado para o dia 13 de 
maio, estarão em risco também as 
Funções Gratificadas (FGs).

 A perda desse benefício para 
todos os funcionários públicos, 
que fizeram por merece-los, trará 
enormes prejuízos às suas remu-
nerações. Esse benefício é dado 
aos servidores que ocuparem car-
gos de chefias de atividades ad-
ministrativas, atividades técnicas 

Funções Gratificadas

FG 1  R$ 890,00
FG 2  R$ 670,00
FG 3  R$ 570,00
FG 4  R$ 470,00
FG 5  R$ 400,00
FG 6  R$ 340,00
FG 7  R$ 290,00

Fonte: Diário Oficial (24/02/2015)

e de atividades técnicas opera-
cionais, conforme a competência 
e grau de atividades na Seção 
designada, e que envolvem maior 
complexidade e responsabilidade 
durante o período exercido. O va-
lor dos FGs torna-se complemento 
fundamental para os baixos salá-
rios praticados pela Prefeitura. 

Os números reais dessas grati-
ficações são bem diferentes dos 
bradados pelo vereador na im-
prensa, confira a tabela abaixo:

Furtado: Defende os animaizinhos e ataca os servidores 

 O vereador alega que tal incor-
poração seria inconstitucional por 
dois motivos:

 1 - A incorporação de 20% ao ano 
desrespeitaria a Constituição do Es-
tado que concede apenas 10% ao 
ano aos servidores estaduais.

Argumento sem pé nem cabe-
ça, já que a Constituição Esta-
dual rege a vida dos servidores 
do Estado, tendo os municípios 
total autonomia para colocar 
condições diferentes em sua Lei 
Orgânica para os servidores mu-
nicipais;

 2 - A redação do Artigo 73 (4º 
parágrafo) da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Santos daria margem 
para o desvio de função.

Hipótese completamente ab-
surda, já que a prefeitura de San-
tos não reconhece o desvio de 
função e, com base nesse artigo 
da Lei Orgânica, ninguém conse-
guiu ou conseguirá mudar de car-
go sem Concurso Público. Estra-
nho é que o desvio de função na 
Secretaria do Meio Ambiente, di-
rigida por seu partido (PSB), é su-
mariamente ignorada pelo vere-
ador. Diversos servidores dessa 
Secretaria procuraram o sindica-
to pois estão sendo intimidados 
a praticar desvio de função. Cadê 
o Furtado pra lutar contra o des-
vio de função na Semam? 

Não é a primeira vez que o “ami-
go-dos-animais” (e inimigo dos ser-
vidores) tenta retirar esse mesmo 
direito dos servidores. Em outubro 
de 2012, com as mesmas argu-
mentações, o ex-sindicalista apre-
sentou na Câmara dos Vereadores 
uma proposta de emenda à Lei 
Orgânica do Município retirando o 
benefício.

Assim como essa representação 
ao MP, o Projeto de Lei de 2012 
não foi discutido com os funcioná-
rios públicos ou com o sindicato. 
Entretanto, o SINDSERV ficou sa-
bendo e mobilizou os servidores 
que foram protestar na sessão do 
Legislativo. Fruto dessa mobili-
zação, Furtado teve que retirar o 
Projeto de Lei que acabou sendo 

arquivado.
 Mesmo derrotado, Furtado não 

se furtou de tentar mais uma vez 
atacar o direito dos servidores e 
entrou com essa Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no final de 
2014. A Ação é contra o prefeito e 
o presidente da Câmara dos Verea-
dores, mas o SINDSERV conseguiu 
entrar no processo, enquanto parte 
interessada, para poder defender 
de fato os interesses dos servido-
res (vale lembrar que, apesar do 
prefeito e do presidente da Câma-
ra já terem se manifestados con-
trários ao ataque do Furtado aos 
servidores, ele é da base aliada do 
governo e seu partido possui secre-
tarias - Meio Ambiente e Cultura - 
nessa gestão).

MESMO ATAQUE POR OUTRA VIA

Mobilização dos servidores barrou tentativa do Furtado em 
retirar esse mesmo direito em 2012
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INCORPORAÇÕES EM RISCO!
PSB, que 
posava de 
independente, 
assumiu ser da 
base governista 
após ganhar 
duas secretarias

Falso moralismo
Furtado, assim como seus cole-

gas de vereança, gostam de posar 
de paladinos da justiça e não eco-
nomizam no rigor quando se trata 
de atacar os direitos dos servido-
res. Porém, quando o assunto é fis-
calizar o Executivo (principal função 
de um vereador) se fazem de "João-
-sem-braço". Senão, vejamos:

 -Onde estão os vereadores que 
não fiscalizam as contas da Prefei-
tura??? Há anos a administração 
municipal desvia o Auxílio Alimen-
tação dos servidores para dentro 
da planilha de Gastos com Pesso-
al, inflando assim esse percentual 
artificialmente para usar como ar-
gumento e não conceder salários 
dignos e outros benefícios;

 -Cadê o Furtado para fiscalizar 
as péssimas condições de trabalho 
e o sucateamento PROPOSITAL dos 
locais de trabalho da Prefeitura???

 -Porque não abriram o debate 
antes da votação em que autoriza-
ram a Prefeitura à entregar de ban-
deja serviços públicos para a ini-
ciativa privada??? Covardemente, 
Furtado se absteve da votação. 
Ou seja, ele NÃO abriu nenhum 
diálogo com a população e/ou 
servidores, ele NÃO denunciou 
o projeto privatista que está pre-
carizando e desviando dinheiro 
público no Brasil inteiro (veja aqui: 
www.ataqueaoscofrespublicos.com) e, 
pra finalizar, NÃO foi contra a inicia-
tiva que vai dar enormes prejuízos 
para a população e, principalmen-
te, para os servidores. Tal omissão 
lhe foi bem vantajosa: Logo após, 

 O vereador Benedito Furtado (PSB) assinou 
o ponto e sumiu da sessão do legislativo do dia 
23/04. Depois de ser flagrado tentando fugir, ele 
até entrou no plenário, mas não participou de 
fato da sessão. E se fosse um servidor? Será que 
o nobre vereador o acusaria por ter assinado o 
ponto e não ter trabalhado??? Furtado devolverá 
o dia de trabalho aos cofres públicos???

 O vereador ficou encabulado porque sabia 
que os servidores iriam à sessão da Câmara 
denunciar sua mais nova tentativa de atacar 
os direitos dos servidores. Pelas costas da ca-
tegoria, Furtado entrou com representação no 
Ministério Público Estadual para acabar com as 
incorporações de chefias, um direito já consa-
grado aos servidores há muitos anos.Furtado se escondeu dos servidores em sessão da Câmara

seu partido (PSB) ganhou duas se-
cretarias;

 -Porque os nobres legislado-
res fingem não ver as contrata-
ções ILEGAIS promovidas pela 
Prefeitura através dos famosos 
chequinhos??? Querem provas? 
Serve a confirmação do Secretá-
rio de Gestão (https://www.you-
tube.com/watch?v=Rirh_MvVNts) 
e do ex-Secretário de Cultu-
ra (https://www.youtube.com/

watch?v=yKPMXZLgcv8)?
 -"Voluntários" do Escola Total 

trabalhando como funcionários 
(em diversas funções) e como Pro-
fessor Substituto e Auxiliar de Clas-
se nenhum vereador vê, não é?

 Essas são algumas das inúme-
ras omissões da Câmara dos Ve-
readores. Omissões que custam 
caro para munícipes e funcioná-
rios públicos.

 De que lado você samba?

Os servidores têm que ter em 
mente, e espalhar para os amigos 
e colegas de trabalho, que esse 
tipo de gente não defende os in-
teresses dos trabalhadores, eles 
têm outros interesses. São inte-
resses de outra classe que não é 
a classe trabalhadora. Eles sam-
bam de outro lado, o lado oposto 
ao dos trabalhadores.

 NENHUM DIREITO A MENOS!
AVANÇAR NAS CONQUISTAS! 

PORQUE 
FURTADO SE 
ESCONDEU

ASSINAR O PONTO 
E NÃO TRABALHAR, 

PODE? SE FOR 
VEREADOR... 
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DEVOLVEREMOS O IMPOSTO 
SINDICAL PARA OS CELETISTAS, 

SÓCIOS E NÃO SÓCIOS DO SINDSERV

 a) NÃO HAVERÁ NOVAS DATAS DE DEVOLUÇÃO,  EXCETO COM ATESTADO MÉDICO DE 
INTERNAÇÃO HOSPITALAR NOS DIAS DA DEVOLUÇÃO, OU FÉRIAS NO MESMO PERÍODO.

b) SOMENTE O PRÓPRIO SERVIDOR PODERÁ RETIRAR O CHEQUE;
c) O SERVIDOR DEVERA APRESENTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

COM FOTO E HOLERITE DE MARÇO/2015. 

Até o ano de 2014 o SINDSERV recebia o IMPOSTO SIN-
DICAL  de uma parte dos servidores estatutários (sócios) 
e dos celetistas. 

Por não concordarmos com o desconto, quando chega-
mos ao sindicato  passamos a devolver esse dinheiro para 
os servidores. 

Nos anos passados, o SINDEST (da rua Monsenhor Paula 
Rodrigues) iniciou e manteve um processo na justiça até con-
seguir, a partir de 2014, cobrar esse imposto dos 10 mil servi-
dores estatutários. Esse ano a  Prefeitura nos enviou o que foi 
descontado somente dos celetistas. Como sempre fizemos, 
devolveremos esse dinheiro para os colegas. 

O desconto de um dia de trabalho, 
no mês de março, foi criado pelo ex-
-presidente Getúlio Vargas - e mantido 
por todos os sucessores - com o obje-
tivo de: atrelar os sindicatos aos gover-
nos, aos patrões e alimentar pelegos.  
Esse dinheiro sempre serviu para que 
sindicatos, centrais e federações sindi-

cais pelegas nadem em dinheiro à cus-
ta de milhões de reais “garfados” dos 
assalariados. O imposto, como o nome 
já diz, é uma imposição e lesa os traba-
lhadores. Assim, toda entidade sindical 
deveria lutar contra esse desconto e se 
manter somente com a mensalidade 
dos seus filiados. 

ESSE DESCONTO É IMORAL E DANOSO

VEJA COMO O GOVERNO FEDERAL E A PELEGADA 
REPARTEM O IMPOSTO SINDICAL

IMPORTANTE

 OS CELETISTAS RECEBERÃO A DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO

60% é repassado para o sindicato;  15% é rateado entre as Federações; 10% é rateado entre as Centrais 
Sindicais; 5% vai para as Confederações; 10% fica no Ministério do Trabalho.

SINDICAL CONFORME ORIENTAÇÕES ABAIXO.
DIAS DE DEVOLUÇÃO: 1,2,3,8,9,10,11 e 12 de junho

HORÁRIO: 09:00 às 17:30h - LOCAL: Sede do SINDSERV –  Av. Campos Sales, 106.


