
 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS DE COCAL-PI 

                                             CNPJ: 17.348.165/0001-51    FUNDADO EM: 22/12/2012 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Av. Joaquim Vieira de Brito, 455 Bairro Centro  COCAL-PI               FILIADO A: 

www.sindsermcocal.org.br Email: sindsermcocal@gmail.com Fone: (86) 3362 1330 

  
 
   

 

 
Oficio 35/2013        Cocal-PI, 13 de outubro de 2013 
 
 
 
Ilustríssimo Senhor: 
Osmar de Sousa Vieira 
MD. Presidente da Câmara 
E demais Vereadores 
Cocal-PI 
 

Prezados senhores, 

 

 O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cocal-PI – SINDSERM-COCAL, 

entidade representativa de classe laboral, representado pelo seu presidente João Magalhães 

Pereira, vem por intermédio deste apresentar o que se segue: 

 É de conhecimento de todos os senhores Nobres Vereadores que o município decretou e 

sancionou a LEI 281/93 – que fala do Regime Jurídico Estatutário e que fez o seu primeiro concurso 

público em 2001, efetivando quase 500 servidores e ainda fez mais 2 (dois), um em 2008 e outro em 

2010, efetivando nestes últimos quase 400 servidores.  

 No entanto, os servidores desde 1993 estão sem receber o adicional por tempo de serviço, 

que fala no artigo 56 – “ O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) 

por anuência de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o art. 35. 

Paragrafo único – O servidor fará jus ao adicional a partir do mês que completar o quinquênio 

(período de 5 anos)”.  Isso fez com que alguns servidores ficassem com os seus salários defasados 

num período de 20 anos.  

 O SINDSERM-COCAL já fez o pedido diretamente com a prefeitura e que não nos deu 

resposta. E o que sabemos pela boca de alguns é que tal adicional não teria sido colocado no 

orçamento para esse ano pela administração anterior, por isso não poderia pagar. Fizemos os 

cálculos e vimos que o impacto no orçamento ficaria em torno de R$ 10 a 17 mil reais/mês, visto 

que o reajuste só é de direito a partir da data em que se faz cinco anos de efetivo e que muitos ainda 

não completaram esse período.  Não entrariam nesse cálculo os  professores, pois os mesmos já o 

conseguiram pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério em 2010. 
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Já na Lei Orgânica do Município de Cocal, no Título V – Disposições Gerais e Transitórias, no 

artigo 2º, há uma previsão de 01 (um) ano após a vigência da Lei Orgânica (1990), para que o 

Poder Executivo enviasse ao Poder Legislativo o Projeto de Lei de criação do Plano de Cargos e 

Carreiras de todos os servidores de Cocal, no entanto, somente o pessoal do Magistério já o possui.  

O SINDSERM-COCAL, mais uma vez fez preocupado com o orçamento do município, fez os 

cálculos estimativos com base em informações de contracheques de seus associados e o resultado 

foi o seguinte: SAÚDE: R$ 44 MIL; ADMINISTRAÇÃO: R$ 23 MIL e os 40% EDUCAÇÃO: R$ 36 

MIL. Todos com base de 20%, valor estimado, para adequação de progressão de Classe ou Nível. 

Preocupados ainda com o orçamento do município, fizemos os cálculos do reajuste do Piso 

Salarial do Magistério para 2014, que está previsto para 19%. Atualmente, o piso é de R$ 1.567,00 e 

com o reajuste poderá subir para R$ 1.865,00. Sabemos que o reajuste anual a União sempre 

repassou o complemento aos municípios que não conseguiram pagar o piso estabelecido pelo MEC. 

E sobre o salário mínimo para 2014, o Governo Federal estimou um percentual de 6,64% , 

que representa a inflação projetada para 2014, que poderá passar de R$ 678 para R$ 722,90, um 

aumento significativo, mas ainda muito pouco para a realidade de uma pessoa ou família sobreviver 

com tal vencimento.  

 Isto posto, peço aos nobres edis, que seja colocado como prioridades estes dados, no 

Orçamento para 2014, o adicional por tempo de serviço, que nunca foi pago, o Plano de Carreira 

e Remuneração dos Profissionais da Saúde e Administração, que estamos a mercê de um 

estatuto que faz mais de 20 anos que foi elaborado, e o Piso Salarial do Magistério e Reajuste do 

Salario Mínimo. 

 

Atenciosamente, 
 

 
 

João Magalhães Pereira 
Presidente 


