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Srs(as) Vereadores(as)

Os servidores municipais de São Paulo, 
representados pelo Sindsep vêm à Câmara 
Municipal pedir apoio ao principal pleito de 
sua campanha salarial: A MUDANÇA DA LEI 
SALARIAL.

Há vinte anos que esse modelo congela os 
salários dos servidores com imposição de 
índices anuais de 0,01%.

Temos o compromisso com a mudança da 
lei assumido pelo Prefeito Fernando Haddad 
em campanha em 2012 e um protocolo 
assinado em 2014, como desfecho de nossa 
greve, de que discutiria uma proposta a ser 
encaminhada à Câmara em 2015. 

Não o fez. Pelo contrário, encaminhou o PL 
455/2015 que amplia a inserção de 
Organizações Sociais (OSs) hoje na saúde e 
nos esportes para áreas como cultura, meio 
ambiente, ciências e tecnologia. 

Sabemos que o maior motivo para não se 
investir na valorização do serviço público 
está justamente na reserva das receitas 
municipais para terceirizações e OSs. A Lei 

Salarial atual (13.303/2003) que reproduz 
o modelo anterior de 1995, ao congelar e 
reduzir o gasto com serviços públicos 
diretos é o grande instrumento da 
terceirização em São Paulo.

Enquanto os salários dos servidores 
podem ser consultados no Portal 
Transparência, a dificuldade de controle 
social dos contratos com OSs e empresas 
terceirizadas e seus aditamentos é 
imensa e torna impossível uma 
fiscalização rigorosa do dinheiro público. 
Temos certeza que nos tempos atuais, os 
Vereadores(as) querem dar o exemplo 
para a população que não tolera ver 
dinheiro dos impostos que não seja 
aplicado adequadamente nos serviços 
públicos.

Assim, pedimos total apoio para nos 
ajudar a fazer com que o Prefeito negocie 
a mudança na lei salarial e retire o PL 455 
que, em hipótese alguma, pode ser 
aprovado por essa casa.

É o que esperam os servidores e a 
população desta cidade.
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