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Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo

Na próxima sexta-feira, 
13 de março, acontecem 
em todo o país diversos 
atos pela reforma 
política, por meio do 
plebiscito constituinte e 
em defesa da Petrobras. 
Os movimentos sindical 
e social se reunirão às 
15 horas, em frente ao 
prédio da Petrobras, na 
avenida Paulista, 901. 

O tema ceNtral 
a ser reivindicado pelos 
trabalhadores é o fim das 
Medidas Provisórias (MPs) 
664/14 e 665/14, que tornou 
mais rigoroso o acesso da 
população a diversos benefícios 
previdenciários, são eles: 
seguro-desemprego, pensão por 
morte, auxílio-doença, seguro-
defeso, abono salarial e auxílio-
reclusão. 

Outra baNdeira a ser 
levantada pelos trabalhadores 
é em defesa da Petrobras, cuja 
receita corresponde a 13 %. 
A empresa emprega mais de 
86 mil trabalhadores diretos 
e milhares de indiretos que 
fazem a estatal ser reconhecida 
mundialmente como uma das 
maiores petrolíferas do mundo.

a luta Pela reforma 
política continua, e também 
é uma das bandeiras a serem 
discutidas no ato nacional. A 
principal proposta do plebiscito 
sobre a Constituinte Exclusiva, 
é a reforma do sistema político 
que avance na garantia dos 
direitos de toda a população. Só 
com a participação efetiva das 
organizações e da sociedade 
será possível realizá-la.

ateNçãO ServidOreS! 
convidamos a todos a participarem do 

atO PúblicO 
da camPaNha Salarial

18 de março - às 15 horas
local: Sempla - viaduto do chá, 15

atO NaciONal 
em defeSa da 
PetrObráS, 

dOS direitOS 
e da refOrma 

POlítica
movimentos sindical e social 
vão as ruas dia 13 de março
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O Sindsep não interrompe o trabalho em 
busca de melhores condições e maiores salá-
rios para os servidores municipais da cidade 
de São Paulo. Para tanto, ainda em janeiro os 
trabalhadores foram mobilizados para cons-
truir a pauta de reivindicação dos trabalhado-
res. A pauta mais comentada e presente nas 
discussões foi lançada no fim das mobiliza-
ções de 2014. Os trabalhadores clamam por 
MUDANÇA NA LEI SALARIAL.

Na primeira assembleia do ano, ocorrida 
em 5 de fevereiro, os trabalhadores discuti-
ram e aprovaram a pauta de reivindicações. 
Ainda no dia da assembleia, mesmo com for-
te chuva, os trabalhadores se dirigiram para a 
Prefeitura com objetivo de protocolar a pauta 
junto ao Governo. Na ocasião o senhor Wal-
ter Hupssel recebeu os trabalhadores, acom-
panhados pela direção do Sindsep.

Seguindo a orienta-
ção da CONFETAM 
(Confederação dos Tra-
balhadores no Serviço 
Público Municipal) o 
Sindsep fez no dia 25 de 
fevereiro uma Audiência 
Pública na Câmara Mu-
nicipal de Vereadores. O 
objetivo era deixar claro 
para o Legislativo e para 
o Governo quais são as 
demandas dos servido-
res. A Campanha de 
2014 deixou claro como 
é importante que os ve-
readores se manifestem. 
Então já queremos sa-
ber quem quer um ser-
viço público de quali-
dade para a população 
ou quem prefere ver a 
cidade entregue para a 
iniciativa privada lucrar.

Embora o Governo 
mantenha a estratégia de negociar os salá-
rios dos servidores de forma separada, há um 
ponto que une todos os trabalhadores: a MU-
DANÇA DA LEI SALARIAL. Hoje, apenas 
40% do orçamento do município pode ser 

comprometido com salários na cidade de São 
Paulo, enquanto a Lei de Responsabilidade 
Fiscal coloca como limite 54% da receita. No 
entanto, conforme estudo apresentado pelo 
Sindsep, o Governo já chegou a utilizar ape-
nas 29% dos recursos com a remuneração dos 
trabalhadores. Isso é um absurdo e comprova 
o porquê da defasagem salarial que vivem os 
trabalhadores.

Afim de melhor esclarecer e de apresen-
tar uma proposta clara de MUDANÇA NA 
LEI SALARIAL, haverá no dia 6 de março, 
um seminário para tratar do assunto. O ob-
jetivo é amadurecer as ideias e apresentar os 
entraves que servem como desculpas para 
limitar o reajuste dos servidores munici-
pais. Precisamos avançar num caminho que 
as campanhas salariais discutam, priorita-
riamente, ganhos reais, ou seja, reajustes 
acima da inflação.

Como sabemos que sem luta as coisas não 
acontecem, programamos para o dia 18 de 
março, às 15 horas, um Ato Público na frente 
da Prefeitura. A presença dos trabalhadores 
dará o tom de cobrança necessário para a mo-
vimentação do Governo. Importante lembrar 
que a nossa principal reivindicação foi assina-
da pelo Governo em protocolo. Entendemos 
que o prefeito não fugirá da responsabilidade 
de MUDAR A LEI SALARIAL. Participe! 

mudança da 
lei Salarial é o 
principal ponto 
da pauta de 
reivindicação
Governo já se comprometeu 
formalmente em fazer a Mudança
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Pauta dos servidores MuniciPais
1 - Mudança da Lei salarial
O Governo já se comprometeu em mudar a lei salarial. Ela é injusta e serve apenas como 
justificativa para impedir os reajustes nos salários dos trabalhadores. Com o aumento da 
arrecadação do município os servidores deveriam ter seus 
salários reajustados na mesma proporção, no entanto não 
é isso que acontece. Reivindicamos início imediato das 
negociações para a mudança da lei 13.303 que garantam: 
Reposição das Perdas conforme ICV-Dieese; Aumento Real 
de Salário; e Limitação das despesas com pessoal nunca 
inferior aos 54% da LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

2 - revisão das Perdas salariais
Trabalhamos muito pela reorganização das carreiras. Mas 
isso não é suficiente para todos os trabalhadores. Não 
é possível que a defasagem no salário dos servidores 
continue. E a única maneira do trabalhador não ser 
penalizado é com a recomposição da inflação de 9,87 % de 
maio de 2013 a dezembro de 2014, conforme ICV-Dieese, e 
aumento real de 11%.

3 - Fim das terceirizações
O Sindsep entende que a melhor forma de atender a população é com 
um serviço público de qualidade e comprometido. A melhor, mais 
eficiente e mais honesta forma é a com servidores públicos concursados. 
As empresas terceirizadas tendem a tratar seus trabalhadores com 
condições de trabalho inferiores as necessárias. Portanto, lutamos contra 
qualquer tipo de terceirização e privatização dos serviços públicos. 

4 - Fim das oss
Retomada do serviço público direto com o fim dos serviços geridos 
pelas OSs, das empresas terceirizadas e do trabalho voluntário. As OSs, 
empresas terceirizadas e o trabalho voluntário, tendem, a não tratar 
a população com o mesmo comprometimento e qualidade de quando o serviço é prestado 
por servidores públicos concursados. Precisamos retomar esses serviços afim de melhorar o 
atendimento à população.

5 - concurso Público
Existe uma grande falta de profissionais em várias áreas. Para tanto, é necessária a abertura 
imediata de concurso público, em todas as áreas. Os objetivos são atender de forma digna a 
população e minimizar a sobrecarga de trabalho que gera adoecimento dos profissionais que hoje 
não são suficientes para atender a população. 

6 - aposentados 
Eles já fizeram sua parte. E se São Paulo é a cidade que é, os servidores aposentados deram uma 
grande contribuição. Chegada a hora do descanso merecido não podem ser tratados de maneira 
menor. Se tinham um rendimento ao longo de muitos anos de trabalho devem manter quando 
aposentados. Reivindicamos então a garantia de paridade e isonomia de direitos para todos os 
trabalhadores aposentados.

7 - combate ao assédio moral 
A doença do trabalho que mais cresce é o assédio moral. Esse crime, por vezes, invisível deve ser 
combatido. O Sindsep reivindica a criação imediata do comitê de combate ao assédio moral na 
PMSP com caráter deliberativo e fiscalizador, participação paritária do governo e de trabalhadores, 
garantindo apuração isenta por parte da administração de todas as denúncias.

8 - Programa Habitacional de Moradia para servidor público
Desde 2002, através do projeto “Quero Morar”, o Sindsep realiza ações, no sentido de buscar soluções 
para o problema da moradia em nossa categoria. Conseguimos, na gestão da Marta, colocar 
mais de 300 famílias morando em unidades novas, construídas pelo sistema “PAR” (Programa de 
Arrendamento Residencial). Com a chegada de Serra/Kassab, todo o trabalho desenvolvido junto 
as entidades e associações foi desmantelado e não foi mais atendida nenhuma das solicitações do 
Sindsep com relação a questão de moradia.  Contamos hoje com quase 8.000 pesquisas respondidas 
pelos trabalhadores que precisam de moradia, e continuaremos nossa luta para conseguir junto a 
Administração um projeto habitacional voltado exclusivamente para nossa categoria. 

9 - revitalização do HsPM 
• Voltar a atender exclusivamente os servidores e empregados públicos municipais, incluindo 
os aposentados estatutários e celetistas contribuintes, bem como seus dependentes legais e 
pensionistas;  
• Melhoria na infraestrutura de atendimento; 
• Manter todas as especialidades existentes no HSPM e ampliá-las; 
• Abordagens de medicina preventiva para todos os funcionários e empregados da rede pública 
municipal; 
• Estender a rede de ambulatórios descentralizados, devidamente equipada; 
• Política de reposição de pessoal; 
• Autonomia e sustentabilidade financeira.

camPaNha Salarial 2015 - Pauta de reiviNdicaçõeS

Pauta setoriaL
Pccs
Revisão do PCCS do nível básico, 
nível médio e nível universitário nas 

disciplinas de engenharia e 
arquitetura.

GcM
Revisão da proposta da 
tabela salarial do Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários 
da GCM.

admitidos
Retomada imediata 
das negociações sobre 
admitidos de todos os 
níveis e funções, revendo 
os salários, considerando 
o tempo de serviço 

público, de forma a 
reparar o tratamento 
discriminatório existente 
até o momento.

não optantes dos 
Pccss
Realizar imediatamente 
mesa específica para 
tratamento dos não 
optantes dos PCCSs, 
de forma a permitir 
o aproveitamento do 
tempo e aplicação de 
demais critérios entre o 

momento das datas limites previstas 
em lei e a opção quando reaberta.

atividades artísticas 
Revisão do quadro técnico de 
atividades artísticas.
Transformação de Auxiliar de 
Enfermagem em Técnicos 
Retomada das negociações da 
migração de auxiliar de enfermagem 
para técnicos de enfermagem, 
mediante formação.

Pauta nacionaL

reGuLaMentação da convenção 151 da 
OIT que cria uma lei para regulamentar as mesas 
de negociação coletivas no serviço público.

reForMa PoLítica - O Sindsep defende 
uma verdadeira Reforma Política. Os principais 
objetivos desta proposta são a conquista do 
financiamento público de campanha com a 
ampliação da participação popular nas decisões 
do país.

deMocratização da Mídia - O Sindsep 
defende as iniciativas de ampliação do direito 
à comunicação propostas pelo Fórum Nacional 
pela Democratização da Mídia, estimulando 
o debate nos municípios e nos sindicatos, 
com a proposição de criação de Conselhos de 
comunicação, democratização das verbas de 
publicidade governamental nos municípios, 
assim como a alteração da privatização do 
processo de formação da opinião pública, feita 
através do controle oligopolizado dos meios de 
comunicação de massa.

Entrega da 
Pauta Geral de 
Reivindicações



Jor nal do Sindsep - Mu ni ci pa is/SP

Sin di ca to dos Tra ba lha do res na Ad mi nis tra ção Pú bli ca
e Au tar quias do Mu ni cí pio de São Pau lo
Rua da Quitanda, 162 - Centro - Tel. (11) 2129 2999
São Pau lo/SP - CEP 01012-010

IM PRES SO

6 de março – Seminário da Lei salarial
24 de março - Plenária de Cipeiros
16 e 17 de abril - Curso Cidadania, Direitos e Mov. Sindical - Mod. 1 - Turma 1
9 e 10 de abril - Seminário de Agente de Apoio
23 e 24 de abril - Seminário dos servidores do SFMSP
7 e 8 de maio - Curso de Negociação Coletiva no Setor Público - Mod. 1
28 e 29 de abril - Curso Cidadania, Direitos e Mov. Sindical - Mod. 2 - Turma 2
14 e 15 de maio - Seminário para Assistentes Sociais
18 e 19 de junho - Curso Cidadania, Direitos e o Mov. Sindical - Mod. 2 Mod. 2 - Turma 1
21 e 22 de maio - Seminário Combate ao Racismo e pela Igualdade Racial
28 e 29 de maio - Curso de Comunicação e Expressão Oral - Mod;1 - Turma 1
26 de maio - Plenária de Cipeiros

9 de junho - Oficina de Comunicação e expressão oral
25 e 26 de junho - Curso Cidadania, Direitos e Mov. Sindical - Mod. 2 - Turma 2
2 e 3 de julho - Curso de Negociação Coletiva no Setor Privado - Mod. 2
7 de julho - Oficina de Comunicação e Expressão Oral
16 e 17 de julho - Curso de Combate ao Racismo e pela Igualdade Racial - Mod. 1
30 e 31 de julho - Seminário Saúde do Trabalhador/a
4 de agosto - Oficina de Comunicação e Expressão Oral
6 e 7 de agosto - Seminário de Segurança Urbana
20 e 21 de agosto - Curso Políticas de Gênero - Mod. 1
27 e 28 de agosto - Curso de Comunicação e Expressão Oral - Mod. 1 Turma 2
08 de setembro - Oficina de Comunicação e Expressão Oral
17 e 18 de setembro - Curso Combate ao Racismo e pela Igualdade Racial - Mod. 2
22 de setembro - Plenária de Cipeiros
24 e 25 de setembro - Seminário Trabalhadores da Educação
30 de setembro - Seminário Diversidade LGBT
1º e 2 de outubro - Seminário de Previdência do servidor
6 de outubro - Oficina de Comunicação e Expressão Oral
22 e 23 de outubro - Seminário Trabalhadores da Saúde
5 e 6 de novembro - Seminário do Verde e Meio Ambiente
8 e 9 de outubro - Curso Políticas de Gênero - Mod. 2
10 de novembro - Oficina de Comunicação e Expressão Oral
12 e 13 de novembro - Seminário dos Trabalhadores de Zoonoses – Endemias
17 e 18 de novembro - Curso de Combate ao Racismo - Mod. 3
24 de novembro - Plenária de Cipeiros
3 e 4 de dezembro - Seminário de Políticas Públicas
8 de dezembro - Oficina de Comunicação e Expressão Oral

O modelo de 
liberação de ponto 
para atividades do 
Sindsep, cursos, 
Seminários e 
congresso, está 
disponível no site.
www.sindsep-sp.org.br

caleNdáriO 
de SemiNáriOS 
e curSOS 2015
Confira ao lado os 
cursos e seminários, 
que o Sindsep 
preparou para este 
ano de 2015


