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SERVIDORES ESTÃO HÁ 4 ANOS 
COM SALÁRIOS CONGELADOS

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO)DIREITO DO SERVIDOR 
SUBSESSÃO III  S INDSERM-COCAL solicita aos servidores a 

cópia do Requerimento do Quinquênio 
dado entrada em 2013 ao setor pessoal da 

prefeitura. 
O nosso Setor Jurídico entrará com uma ação 

judicial cobrando ao município a inclusão do 
Tempo de Serviços aos contracheques dos 
servidores associados.  

Obs. Os requerimentos são de todas as 
categorias, com exceção dos professores, que já 
recebem o adicional na mudança de nível pelo 
Plano de Cargos e Carreira da categoria.

‘‘Adicional por Tempo de Serviço é devido ao 
servidor  à razão de 1% (um por cento) por 
anuênio de serviço público efe�vo, incidente 
sobre o vencimento que se trata o art. 35. 

Parágrafo único: O servidor farás jus ao 
adicional a par�r do mês que completar um 
quinquênio.’’ 

- MAIO - DIA 02
- JUNHO - DIA 03
- JULHO - DIA 01
- AGOSTO - DIA 05
- SETEMBRO - DIA 02
- OUTUBRO - DIA 07
- NOVEMBRO - DIA 04
- DEZEMBRO - DIA 02

CALENDÁRIO DAS PRÓXIMAS ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS 2017

Servidores das diversas áreas do município 
estão há 4 (quatro) anos com seus salários 
literalmente congelados. O úl�mo reajuste 

foi em maio de 2013, quando enfermeiros, 
técnicos em enfermagem, médicos, den�stas, 
técnicos em saúde bucal, fisioterapeutas, 
agentes municipais de trânsitos, agentes de 
saúde e endemias, receberam o reajuste salarial 
de 5% em seus salários base, quando deveriam 
receber 8%. 

Desde então os servidores estão com seus 
salários iguais ao de 2013. Estudo revela que as 
perdas salariais chegam a casa dos 30% (trinta 
por cento) levando em consideração a correção 
monetária, dos úl�mos quatro anos.

Tal a�tude do município é considerada um 
descumprimento cons�tucional, pois o art. 37, X 
da CF/88, nos diz:

‘‘X – a remuneração dos servidores públicos 
e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 
somente poderão ser fixados ou alterados por 
lei específica, observada a inicia�va priva�va 
em cada caso, assegurada revisão geral anual, 
sempre na mesma data e sem dis�nção de 

índices;’’
Qualquer um que lê o ar�go compreende o 

que a frase final quer dizer: que, anualmente, o 
chefe do execu�vo fará a revisão anual da 

remuneração dos servidores públicos – o 
reajuste – para que estes, os vencimentos, 
guardem o seu valor real, e não apenas sua 
fixação nominal.

Acontece que esta regra cons�tucional vem 
sendo descumprida pela quase totalidade dos 
municípios.  E, assim, passados dois, três, ou 
mesmo mais anos sem qualquer revisão da 
remuneração que a atualize com a inflação 

a n u a l ,  o s  v e n c i m e n t o s  s e  t o r n a m 
completamente defasados.

Enquanto os trabalhadores da inicia�va 
privada têm a Jus�ça do Trabalho para buscar a 
revisão do seu salário, para adequá-los à 
inflação, o servidor público, pelo regime legal 
vigente, fica prostrado diante da vontade 
pessoal do chefe do Execu�vo, para conceder, ou 
não, o reajuste anual.  

No final de alguns anos sem os reajustes 
devidos, os servidores públicos recorrem à greve 
para negociar o que seria uma simples 
recomposição das perdas inflacionárias não 
repostas, anualmente, pela administração 
pública.

Manipular os vencimentos dos servidores 
públicos, não deferindo a eles o direito legí�mo 
da recomposição do valor real dos seus 
vencimentos é uma forma perversa de 
desar�cular a prestação do serviço público 
permanente.

Com isto vem o discurso de que é preciso 
subs�tuir o servidor pela inicia�va privada, por 
ela ser “mais eficiente”!

Desar�cular o serviço público é recolocá-lo 
sob o bastão do polí�co de plantão.  É, por 
consequência, fragilizar o interesse cole�vo.

Pág. 1

O Presidente do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COCAL – PIAUI “SINDSERM-COCAL”, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os servidores filiados, para par�ciparem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser 
realizada no dia 03 de Junho de 2017, na sede do sindicato, a instalar em primeira convocação às 10h, com a totalidade dos filiados e, 
em segunda convocação às 10h30min, com qualquer número de filiados presentes para deliberarem sobre a seguinte PAUTA: 
1- Informes; 2-Adicional por tempo de serviço; 3- Prestação de contas dos meses de Janeiro a Março de 2017. Cocal-PI, 17 de maio de 2017. 
Paulo Magalhães - Presidente.

SUA PARTICIPAÇÃO 
É MUITO 

IMPORTANTE!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO DIA 03 DE JUNHO DE 2017

Art. 56 da Lei nº 281/1993 

VEM AÍ A II COPA SOCIETY FESPPI! Início previsto
para Julho

REAJUSTE SALARIAL
DESCUMPRIMENTO CONSTITUCIONAL



PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2017

01
Elaboração e Aprovação dos Planos de Cargos, Carreiras e Remuneração 
dos Servidores da Saúde e da Administração -  Com o obje�vo de 
es�mular e valorizar o desempenho profissional, racionalizar a 
estrutura de cargos e carreira e estabelecer regras para evolução 
funcional do servidor público municipal.

10
Adicional por tempo de serviço (Quinquênio) - É devido ao servidor à 
razão de 1% (um por cento) por anuênio de serviço público efe�vo, 
incidente sobre o vencimento. O servidor farás jus ao adicional a par�r 
do mês que completar um quinquênio (período de 5 anos).

02
Lei da Data Base - Data des�nada a correção salarial e a discussão e 
revisão das condições de trabalho fixadas em acordo, convenção ou 
dissídio cole�vo, principalmente, para as categorias que não tem plano 
de cargos e carreira.

11
Eleições para Diretores Escolares - Estamos num país democrá�co e 
nada mais justo que os servidores das escolas, assim como os pais, 
alunos decidirem o melhor para a comunidade escolar.

03
Pagamento do Retroa�vo Salarial dos Servidores que recebem mais de 
um salário mínimo - Acordado em maio de 2013 que os servidores iriam 
receber o reajuste de 5% em junho e nos meses subseqüentes os 
retroa�vos de janeiro a maio. Reajuste para 2017, seria de 32%.

12
Contracheque Online Atualizado e antecipado - O servidor poderá 
contar com seu contracheque disponível no site do contracheque 
online, pelo menos 24 horas antes de receber seu salário,  evitando 
transtornos para saber o que se recebeu no sue salário. Só existe 
contracheque somente até o mês de maio de 2016.

04
A inclusão do quarto vigia nos locais onde só existem três vigias e 
pagamento de horas extras - Muitos vigias estão trabalhando na carga 
horária de 24horas e folgando 48 horas, sendo que o certo é 24horas 
trabalhadas por 72horas de horas de folgas. 

13
Licença Maternidade para todas as categorias –  de 4 meses 
para 6 meses (180 dias). As servidoras da Educação possuíam 
6 meses na Lei 490/2010  revogada em 2017. Na nova Lei 
588/2017 passou a ser somente 4 meses(120 dias). 

05
Equipamentos de Proteção Individual, Iden�ficação e ferramentas de 
trabalhos para servidores - Muitos dos servidores estão trabalhando 
sem nenhuma proteção individual, principalmente os garis, coveiros e 
coletores de lixo, faltam luvas, botas, protetor solar, calças, camisas 
adequadas.

14
Licença Paternidade – de 5 para 20 dias. Servidores da União, 
trabalhadores cele�stas, no âmbito da Programa Empresa 
Cidadã, já possuem direito ao bene�cio. 

06
Pagamento dos percentuais de Insalubridade e Periculosidade corretos, 
Art. 57 do Estatuto dos Servidores - Os servidores não recebem nenhum 
percentual ou quando recebem são percentuais incorretos para suas 
funções. 

15
Pagamento do PMAQ - Pagamento do Incen�vo de Desempenho 
Variável do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e Qualidade 
da Atenção Básica (Lei 558/2015). Repasse do Governo Federal entra 
todo mês e não está sendo repassado aos profissionais das equipes 
ESF e ESB.

07
Pagamento de Indenização de Transportes, conforme Art. 50 do 
Estatuto dos Servidores. - Os servidores da Guarda de Correição estão 
usando seus próprios transportes para uso de suas funções. O ar�go 50 
do Estatuto do Servidor Municipal concede essa indenização.

16
Pagamento do Adicional de Férias pelos menos 2 dias antes do 
seu início. A súmula nº 450 do TST, prever que o não 
pagamento das férias no período correto de 2 dias antes do 
seu início acarretará para o empregador a obrigação de fazer o 
pagamento em dobro. 

08
Construção ou adequação de um local apropriado para os coveiros - Os 
coveiros não possuem um local adequado para manter-se no horário  e 
muito menos para arquivar os registros das covas existentes no 
cemitério municipal. Se quer possuem um local apropriado para 
fazerem suas necessidades fisiológicas básicas.

17
Licença para o  servidor se ausentar do serviço em até 3 
assembleias anuais, de acordo com o calendário ANUAL de 
assembleias do SINDSERM-COCAL  e Licença de até 08 dias 
para o seu servidor que  casar-se. 

SINDICATO SOLICITA AMPLIAÇÃO DA VACINA CONTRA GRIPE
PARA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS 

Presidente do Sindicato 
dos  Serv idores  Públ icos 
Municipais de Cocal-PI, Paulo 
Magalhães, solicitou, através 
de  o�c io,  ao  Secretár io 
Municipal de Saúde, Jefse 
Rodrigues Vinute, que a 
campanha de vac inação 
contra o Vírus Influenza A 
(H1N1) seja estendida para 

todos os servidores públicos 
de Cocal-PI.

Na jus�fica�va, nosso 
presidente entende que todos 
os servidores têm direito 
igualitário às ações e serviços 
para a promoção da saúde, 
em detrimento ao risco de 
contaminação no exercício de 
suas funções.

PLANO DE SAÚDE UNIMED

Para quem é associado ao  SINDSERM-
COCAL poderá ter desconto de até 

 Informações na sede do sindicato 
ou ligue 3362 1063 / 86 9.9955 0180  
faça uma simulação do seu desconto!

Você é servidor público municipal?

09
Alteração da Lei nº 588/2017 para que os profissionais da 
educação sejam assegurados o direito de aperfeiçoamento 
profissional con�nuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para esse fim, conforme o Art. 67, III, da Lei nº 
9394/96 (LDBE).

18
Desconto da mensalidade associa�va do SINDSERM-COCAL, 
direto na folha de pagamento. Servidores já autorizaram o 
desconto em folha.

O presidente, Paulo Magalhães e a 
Secretária Geral, Elizabete Silva, do 
sindicato es�veram na sede da Federação 
dos Servidores Públicos do Estado do Piauí - 
FESPPI, levando as reivindicações da 
categoria e pedindo ajuda para manter o 
sindicato na luta. Como sempre, Gleidys 
Fernandes, presidente da FESPPI, atendeu 
nosso pedido e se disponibilizou no que for 
preciso para manter a unidade da categoria.

Presidente: João Paulo Magalhães Pereira
Vice-Presidente: Rosilene Maria Rabelo
Tesoureiro: Francisco Cardoso Fontenele Júnior
Primeiro Tesoureiro: Antônio Manoel da Silva Filho
Secretária Geral: Elizabete Sousa da Silva
Primeiro Secretário Geral: Edilberto Araújo Pereira
Diretor de Assuntos Jurídicos: Tarcísio Alves Vieira
Diretor de Assuntos Jurídicos - Suplente: Ranieri Joseph de 
Meneses e Silva
Diretora de Comunicação: Verônica Barreto da Costa
Diretor de Comunicação - Suplente: Marcelo Miranda de Brito

Diretora de Formação Sindical: Francileide dos Santos Azevedo
Diretora de Formação Sindical - Suplente: Ariadna Araújo 
Cardoso
Conselheira Fiscal: Mariana da Silva Aguiar
Conselheiro Fiscal: José Garcia de Sousa Cunha
Conselheiro Fiscal: Jerry de Araújo Freitas
Conselheira Fiscal - Suplente: Maria Lucineide Dantas Marreiros 
Ramos
Conselheiro Fiscal - Suplente: Francisco Joniston Santana 
Pereira
Conselheiro Fiscal - Suplente: Julinézio Rodrigues de Sousa
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DIRETORIA 2016/2020

70%

ENCONTRO PEDAGÓGICO VISITA À FESPPI

Diretores do sindicato par�ciparam do encontro 
pedagógico na U. E.  Samuel Tupinambá. Na 
oportunidade foram distribuídos o jornal impresso 
‘‘Informa�vo do Servidor’’ e �rado muitas dúvidas dos 
servidores sobre os processos judiciais (Acordão 2009, 
Milhões do FUNDEF, Salários de 2012 e Plano de 
carreira da categoria).
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