
Outubro de 2015

o
Endereço do SITESPM-CHR: Rua Rui Barbosa, 274-E - Edifício 1  de Maio - Centro - Chapecó - Santa Catarina - CEP: 89801-040

Contatos: (49) 3330-4100 - www.sitespmchr.org.br -  E-mail: sitespmc@gmail.com - https://www.facebook.com/sitespm.chr 

Informativo
 Especial

A Direção do SITESPM-CHR protocolou 
Projeto de Lei de Iniciativa Popular que 
estabelece e regulamenta a Negociação 

Coletiva entre a Administração Municipal de 
Chapecó e o Sindicato da categoria!

O QUE O PROJETO DE LEI ESTABELECE?

I- Data Base para o mês de maio;

II- Constituição de Mesa de Negociação Coletiva;

III- O resultado das negociações será levado pela Direção do Sindicato para análise e 
deliberação da Assembleia Geral da categoria que deliberará sobre a aprovação e assinatura do 
respectivo Acordo Coletivo de Trabalho ou sua rejeição e os encaminhamentos necessários;

IV- Institui o Acordo Coletivo de Trabalho, que apontará as medidas administrativas e 
legislativas necessárias para sua efetivação e definirá o prazo de implementação pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal;

V- Institui a Comissão Permanente de Negociação Coletiva.

As assinaturas que 
sustentam o PL 

foram protocoladas 
em três volumes 

totalizando 

7.369 
assinaturas.

Projeto de Lei Protocolado



‘‘A Negociação 
Coletiva é um 

instrumento mais 
DEMOCRÁTICO, 

MODERNO e 
EFICIENTE para a 

mediação das 
relações de trabalho 
entre Município e os 

Trabalhadores.’’

A Negociação Coletiva é o instrumento que melhor pode lidar com os 
princípios da , , , LEGALIDADE IMPESSOALIDADE MORALIDADE
PUBLICIDADE EFICIÊNCIA e  que fundamentam a boa Administração 
Pública, conforme a Constituição Federal, por isso, a  DEFENDEMOS!

VEREADOR/A  O PL DE INICIATIVA APROVE 
POPULAR QUE ESTABELECE E REGULAMENTA A 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA ENTRE O SINDICATO E 

A ADMINISTRAÇÃO DE CHAPECÓ!

üO Projeto de Lei de Iniciativa Popular 
protocolado pela Direção do Sindicato 
no dia 06 de outubro de 2015, com o 
presidente da Câmara de Vereadores de 
Chapecó Valdemir Stobe, está amparado 
na Constituição Federal e na Lei 
Orgânica do Município;

üO Projeto de Lei foi uma decisão dos 
servidores que participaram da greve de 
2013 e uma tarefa destinada à Direção do 
Sindicato;

üJuntamente com o Projeto de Lei foi 
protocolado um abaixo-assinado com 
1.294 assinaturas de Lideranças 
Sindicais solicitando aprovação do 
projeto aos vereadores;

üApós o protocolo o PL passará por uma avaliação de responsabilidade do Legislativo para conferência 
quanto a validade das assinaturas (veracidade e direitos políticos em dia);

üDepois de avaliado será emitida uma certidão sobre a conformidade do abaixo-assinado de 
acordo com a Lei, seguindo após para os trâmites legais do Projeto: passar pelas Comissões da 
Câmara, análise e votação dos vereadores. 

FUNDAMENTOS DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA:
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