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Decisão do dia 02 de Outubro

No dia 2 de outubro, mais de dois mil servidores municipais do nível básico e do nível 
médio, em frente à Prefeitura de São Paulo, decidiram por realizar no dia 4 nova assem-
bleia para entender a proposta do governo, como funciona a remuneração em subsídio e 
deliberar qual contraproposta apresentar ao governo. 

Dentre as propostas aprovadas para serem debatidas na assembleia do dia 4, estavam 
a reintegração a partir da tabela do governo em novas referências, mediante apresenta-
ção de titulação em grau maior que a exigência mínima, incorporação em uma segunda 
tabela dos 200 e 300 Reais prometidos como abono, e uma terceira tabela que elevasse 
os valores já com a incorporação dos abonos em 10,29%. 

O Sindsep elaborou então, uma apresentação para a assembleia para que os traba-
lhadores pudessem entender a discussão sobre as carreiras e tomar decisões a partir do 
debate. Abaixo seguem os pontos exibidos na apresentação.

O que é subsídio?

O primeiro ponto apresentado foi a explicação do subsídio, uma vez que ainda circu-
lam alguns mitos na Prefeitura sobre essa forma de remuneração. 

O subsídio é uma forma de remuneração prevista na Constituição Federal. O salário, 
na remuneração por subsídio, é fi xado em uma parcela única e é proibido o acréscimo 
de qualquer gratifi cação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra es-
pécie remuneratória. Ou seja, o governo não pode criar subterfúgios para substituir o 
salário como gratifi cações do tipo Gratifi cação por Atividade (GA), mas é possível se 
pagar além do subsídio compensações pela realização de determinadas funções como 
a Gratifi cação de Atendimento ao Público (GAP) ou remunerações indenizatórias como 
é o caso da insalubridade.

Alguns mitos sobre subsídio circularam desde 2014, sobre a reestruturação do nível 
universitário e da saúde, mas precisam ser desfeitos.
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Quais parcelas são compatíveis com o subsídio?

Para saber como seria a integração no subsídio é preciso entender o que é compatível 
com o subsídio, ou seja, o servidor pode continuar recebendo a parte e o que deve ser 
absorvido a ser pago como subsídio. Portanto, além do subsídio, os servidores podem 
continuar ou virem a receber:

• Gratifi cação de difícil acesso; 
• Gratifi cação de atendimento ao público;
• Diferença por acidente;
• Auxílio acidentário; 
• Um terço constitucional de férias; 
• Gratifi cação por risco de vida e saúde; 
• Adicional de insalubridade, periculosidade e penosidade;
• Gratifi cação pela participação em órgãos de deliberação coletiva;
• Gratifi cação por tarefas especiais; 
• Auxílio doença;
• Salário família e esposa;
• Rendimento/abono do PIS/Pasep;
• Hora suplementar;
• Auxílio refeição e transporte;
• Salário maternidade; 
• Vale alimentação; 
• Décimo terceiro subsídio e seu adiantamento;
• Retribuição pelo exercício de cargo de provimento em comissão ou 
      função de confi ança;
• Diárias para viagens; 
• Abono de permanência em serviço;
• Abono suplementar, nos termos da Lei nº 15.774/2013;
• Gratifi cação plantão extra, nos termos do art. 40 da Lei nº 11.716/1995.



NEGOCIAÇÃO DA 
REESTRUTURAÇÃO DO 
NÍVEL BÁSICO E DO NÍVEL MÉDIO

6

Quais parcelas são absorvidas pelo subsídio?

Já as parcelas referentes a salários, adicionais, gratifi cações de desempenho e outros 
vencimentos remuneratórios resultantes de incorporação ou de decisões judiciais são 
absorvidas e substituídas pelo subsídio quando o servidor ingressa ou opta por esta for-
ma de carreira. São absorvidos, portanto:

• Os padrões de vencimentos;
• As vantagens de ordem pessoal (VOPs), ou demais parcelas 
      resultantes de ação judicial;
• As gratifi cações de atividade (GAs);
• Os adicionais por tempo (quinquênio) e sexta-parte;
• As gratifi cações de gabinete tornadas permanentes;
• Outras vantagens pecuniárias torna das permanentes, de caráter 
      pessoal, inclusive as decorrentes do exercício de cargos de provimento  
      em  comissão ou funções de confi ança.

O que é o subsídio complementar?

Quando o servidor opta pela carreira em subsídio, se a soma dos seus vencimentos 
que serão absorvidos for superior à parcela principal do subsídio, a diferença é trans-
formada em subsídio complementar.

 Isso porque não pode haver redução das remunerações dos servidores públicos con-
forme a Constituição. No entanto, signifi ca que no momento da integração, não haverá 
nenhum ganho sobre a remuneração do servidor. 

O servidor que na integração da carreira tiver subsídio complementar, somente terá 
algum aumento na remuneração se houver uma reintegração em nova referência previs-
ta na lei, ou se houver uma nova tabela que aumente a remuneração. Caso contrário, ele 
deve esperar pela progressão ou promoção. Na proposta do governo, assim como ocor-
reu nas últimas reestruturações, a primeira progressão ou promoção somente aconte-
cerá 18 meses depois, a partir da integração. 

No modelo adotado para as carreiras da saúde e do nível universitário em 2015 e 
2016, que o governo tem usado como referência, o subsídio complementar é considera-
do para feitos de aposentadoria e pensão, décimo terceiro salário e férias. Também não 
pode ser reduzido pela absorção de reajustes no subsídio principal como aconteceu em 
alguns Estados e na União. Ainda, será reajustado nos mesmos termos da revisão geral 
anual ou reajustes gerais. 
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Qual é a última proposta apresentada pelo governo?

O governo apresentou quatro propostas em subsídio. A primeira somente para nível 
médio, em novembro de 2018 e previa tabelas para 2019, 2020 e 2021. 

A segunda proposta incluiu o nível básico com tabela somente para 2019, eliminando 
as tabelas de 2020 e 2021 para o nível médio. 

Apresentou mais uma nova tabela para 2019 ainda em setembro e no dia 1º de outubro 
exibiu novas tabelas para o NB e o NM, como seguem:

De que ganhos o governo está falando?

O governo afi rmou na apresentação da proposta do dia 1º de outubro, que o nível bá-
sico teria 42,21% como percentual médio de aumento na tabela e o nível médio, 45,96%.
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Para esse cálculo, o governo não considerou a remuneração atual dos servidores e 
quanto eles teriam de ganho na proposta para obter tais médias. Na verdade, a gestão 
comparou a média salarial dos subsídios nas 18 referências propostas com a média do 
que chamam de remuneração bruta atual.

 Esse valor bruto era chamado na gestão passada, quando negociavam as carreiras do 
nível universitário e da saúde, de valores teóricos, justamente porque seriam, na teoria o 
que os servidores ganhariam ao longo do tempo, desde o início da carreira. Consideran-
do hipoteticamente a soma dos padrões, das GAs, dos quinquênios e sexta parte.
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O governo apesar de reconhecer no discurso perdas de 39,27% para esses servidores e 
que mais de 60% possuem ganhos judiciais devido a perdas gigantes em gestões passa-
das, ignora esses elementos para promover ganhos sobre as remunerações atuais. Além 
do mais, utilizou para majorar a média, referências novas (B11 a B13 e M16 a M18) nas quais 
os servidores não seriam integrados devido à regra imposta de linearidade que ignora o 
tempo de carreira ou de Prefeitura. 

Apresentamos algumas simulações de aplicação da proposta sobre holerites reais de 
servidores no fi nal de carreira onde se encontra a maioria, para verifi car o impacto na 
realidade. 
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Todos os casos que tinham algum tipo de ganho judicial ou incorporação não teriam 
ganho nenhum pela proposta, porque ela utiliza esses elementos obtidos ao longo da 
carreira para absorver as diferenças entre a remuneração atual e o subsídio. Mesmo 
caso com ganho (11%), sem verba incorporada ou ganho judicial, está longe da média de 
45,96% propagada ou das perdas de 39,27% reconhecidas.

O próprio governo, segundo seus números, reconhece que mais da metade dos servi-
dores do nível básico e do nível médio (ativos e aposentados da administração direta), 
terão subsídio complementar.

Signifi ca que a proposta é inferior à remuneração da maioria desses servidores, por-
tanto, com ZERO de ganho.

É o que vemos quando olhamos o quadro informado pelo governo das remunerações 
reais hoje dos servidores ativos do NB e do NM, distribuídas por percentis em cada refe-
rência, do B1 ao B10 e do M1 ao M15.



NEGOCIAÇÃO DA 
REESTRUTURAÇÃO DO 
NÍVEL BÁSICO E DO NÍVEL MÉDIO

12

Vemos que a proposta em subsídio é inferior às médias das remunerações para os ser-
vidores do B3 ao B10. A linha vermelha separa para cima o percentil dos servidores que 
teriam algum ganho dos que estão abaixo, e que não teriam ganho algum na proposta. 
Vemos que a imensa maioria está nessa condição e concentrada da metade para o fi nal 
da carreira.

O mesmo acontece para o nível médio, cuja proposta é inferior à média da remunera-
ção dos servidores do M4 ao M15. Todos os servidores do M12 ao M14 (16%) dos ativos da 
administração direta terão ganho ZERO.

Qual foi a principal diferença dos PCCSs anteriores?

Durante a negociação da reestruturação do nível universitário que serviu de referência 
para a negociação na saúde, entre setembro de 2013 e agosto de 2014, foram apresen-
tadas quatro propostas. 

Na última proposta que incluía ainda engenheiros e arquitetos que concentravam o 
maior número de servidores com ganhos judiciais, fi cavam com subsídio complementar. 
Portanto, sem ganho no momento do enquadramento que retroagiu a maio de 2014, 18% 
do total, percentual bem abaixo da proposta para o NB e NM. 

Teriam ganhos imediatos acima de 10%, ao menos 67% dos servidores. Outros 43% te-
riam entre 20 e 70% de aumento na remuneração e 5% teriam mais de 70%. Na remunera-
ção, 43% teriam aumento entre 1000 e 2000 reais, e 18% teriam valores maiores. 
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Esses impactos ainda seriam insufi cientes não fosse a negociação incluir mais duas ta-
belas para maio de 2015 e maio de 2016. Na última tabela 90% dos servidores pelo menos 
teriam mais de 10% acumulado, e os demais teriam entre 5 e 10%, não restando ninguém 
com zero ou acúmulo inferior a 5%. Teriam acumulado ganhos superiores a 70% cerca de 
30% dos servidores, enquanto outros 46% teriam entre 20 e 70%. 

As remunerações mensais subiram acima de 2 mil Reais para mais de 65% dos optan-
tes e os demais 35% teriam entre 500 e 2000 Reais, não restando ninguém com zero ou 
com menos que isso.
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De que outras vantagens o governo está falando?

O governo considera como argumento no processo de negociação, que a nova carreira 
permitirá que a partir do enquadramento, em 18 meses haverá imediato reenquadramen-
to por progressão ou promoção, uma vez que o tempo de permanência na referência foi 
reduzido para 18 meses. Sendo exclusivamente por tempo, e sem a data base prevista na 
carreira atual, na qual os 24 meses devem ser completados em 31 de dezembro do ano 
anterior. 

De fato, a proposta inclui as regras conquistadas nas negociações dos subsídios ante-
riores. Ou seja, um dia de licença, deixa de custar um ano a mais na contagem do tempo 
mínimo de permanência na referência como acontece hoje. 

Apresentamos os casos reais expostos anteriormente como exemplo, verifi cando quais 
as perspectivas de progressão e quinquênio na carreira atual e de progressão na carreira 
proposta.
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No caso dos servidores ativos dos exemplos dados, as projeções confi rmam uma pers-
pectiva com percentual maior. Já no caso dos aposentados, não há projeção de aumento 
no salário, seja na carreira atual ou na proposta, uma vez que não evoluem.

 No entanto, vale ressaltar que apesar de importante aprimorar os mecanismos de evo-
lução na carreira, uma negociação de reestruturação deve prever valorização dos salários 
dos servidores na mudança de carreira, o que não acontece na proposta para a maioria.

Quais os principais problemas da proposta?

Podemos resumir os problemas na proposta do governo da seguinte forma:

• O governo considerou valores teóricos para calcular ganhos também teóricos;
• Mas não considerou os valores teóricos quando reduziu o 
      percentual entre a primeira e a última referência;

• A maioria dos servidores não são afetados de imediato;
• O governo eliminou as duas tabelas  previstas inicialmente para 2020 e 
      2021, impedindo qualquer ganho posterior;
• Foi excluída a maioria dos servidores da possibilidade de incorporar na 
      carreira os 200 e 300 Reais previstos como abono;
• O governo disponibilizou poucos recursos e somente em 2019, e 
      para aplicar apenas nas referências iniciais; 
• Não há recomposição de perdas na proposta.

O que a assembleia do dia 2 de outubro decidiu?

A categoria no dia 2 de outubro decidiu que uma contraproposta deve conter os se-
guintes elementos:

• Após integração na tabela proposta pelo governo, permitir imediato 
      reenquadramento ou a qualquer tempo em uma categoria posterior mediante
       apresentação de titulação mínima de nível médio para o NB e de nível universitário
      para o NM, concluída antes ou durante a carreira;
• Aplicação de uma segunda tabela que reajuste os valores da primeira em, no 
      mínimo, 200 Reais para o NB  e 300 Reais para o NM, preservando 
      o subsídio complementar obtido na integração.
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• Aplicação de uma terceira tabela em 2020 que reajuste os valores da 
      segunda em, no mínimo, 10,29%.
• Projeção mínima dos valores da contraproposta
• A aplicação desses elementos em uma contraproposta resulta em três 
      tabelas. A primeira tabela é a mesma proposta pelo governo. Após o 
      enquadramento na primeira tabela deveria haver um reenquadramento 
      em nova referência por apresentação de título. 
• A segunda tabela permitiria acrescentar aos valores estabelecidos 
      no enquadramento 200 Reais para o NB e 300 Reais para o NM. Já no 
      terceiro momento, a última tabela reajusta a segunda em 10,29%.
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Para o nível básico com os reajustes do valor original em dois momentos diferentes se 
acumulariam ao fi nal, entre 17 e 24% para todos do NB, além dos eventuais ganhos no 
primeiro enquadramento feito na primeira tabela ou na apresentação de titulação. 
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Já para o NM, além de eventuais ganhos no enquadramento e titulação, todos teriam 
entre 16 e 26% a mais até a aplicação da última tabela. 

Debate e decisão da assembleia

Após a apresentação inicial explicando o conceito de subsídio, o modelo de carreira, 
a proposta do governo, seus problemas e os elementos para a construção de uma con-
traproposta, foi aberto o microfone e o Datashow para todos que tivessem propostas as 
expusessem. 

Ao fi nal das exposições, o microfone foi aberto para as intervenções. Feito o debate 
foram colocadas em votação as propostas que se contrapunham e que não eram conci-
liáveis. 

Depois de longo debate e submetidas as propostas à aprovação dos trabalhadores, a 
assembleia deliberou que as entidades apresentassem ao governo o seguinte posiciona-
mento:

1. A proposta apresentada no modelo de subsídio pela SMG não aponta qualquer 
ganho imediato para a maioria dos servidores, uma vez que segundo a própria gestão, 
58% no Nível Básico e 62% do Nível Médio teriam subsídio complementar por já terem 
remuneração superior àquela proposta. Também não há qualquer ganho futuro, uma vez 
que a administração decidiu extinguir as tabelas para 2020 e 2021; 

2. Sendo assim, os trabalhadores decidiram que se deve continuar o processo de ne-
gociação, tendo em vista a necessidade do governo apontar avanços no orçamento que 
confi rmem a valorização justa que o governo propaga reconhecer ser devida.

3. Mas, para tanto, o governo deve garantir que imediatamente os trabalhadores do 
nível básico e do nível médio, aposentados e ativos, efetivos e admitidos ou contratados, 
tenham em suas remunerações, o incremento de 300 Reais, para que a negociação tenha 
fôlego, dado a perda acumulada em 39,27% até julho, segundo a gestão; 

4. Uma vez que o governo volte a se comprometer com a necessidade de medidas 
emergenciais, mas dessa vez para todos, a negociação deve prosseguir refl etindo va-
lorizações a curto prazo a todos os servidores e uma carreira que seja atrativa para os 
próximos anos;

5. A assembleia também deliberou incluir no processo de negociação o pleito de ex-
tensão do vale alimentação para quem ganha até dez salários mínimos, e da gratifi cação 
de atendimento ao público, para o nível básico, e para todas as autarquias e fundações.
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