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Colegas servidores (as) municipais:

NOVO ANO, NOVOS PREFEITOS (AS) 
E SE REPETE O BLÁ, BLÁ, BLÁ..., 

 Nem bem o ano começou e o discurso dos políticos de todas as 
esferas da Estrutura do Estado Brasileiro é de crise,  sabemos que a 
responsabilidade dela está em parte dos políticos que criaram uma crise 
política a qual trouxe consequências para a economia brasileira. Nós,  Classe Trabalhadora, não fomos 
responsáveis por esta tal “crise” e não aceitaremos pagar a conta, VAMOS RESISTIR!
 Antes de 2015 passamos por 11 anos de crescimento da economia brasileira, e, mesmo assim em 
2012 teve Prefeito e  Secretário Financeiro que já não queria pagar toda a reposição, falando em “crise”, 
em momento que ela não existia, teve até “murro na mesa”, jamais esquecerei e os companheiros (as) 
que me acompanhavam sei que também não esquecerão.
 Estamos em 2017 e a conversa que será jogada em nossos ouvidos não será novidade, por isso 
colegas, se preparem para participar das Assembleias Municipais,  aqueles que ainda SINDICALIZEM
não se sensibilizaram para esta importante demonstração de força frente aos Prefeitos (as).
 Sindicalizados, procurem o Presidente (a) do Sindicato em seu Município e busquem  
informações sobre as lutas que desenvolveremos neste ano, já estamos prontos (as) para a peleia, 
mas a boa LUTA não se faz sozinho (a).

Vania Barcellos – Presidenta SITESPM - CHR

Que tenhamos saúde e 
consciência da importância da 

UNIDADE dos servidores 
municipais da base do 
SITESPM-CHR para a 

LUTA!

 Colegas, para a LUTA responsável e consciente de nossa realidade é imprescindível termos 
informação e conhecimento, por isso sugerimos que todos acompanhem os números econômicos e 
sociais dos seus Municípios. Onde encontrar estes dados? Todas as informações que podem nos 
subsidiar encontramos no site da FECAM basta acessar www.fecam.org.br abrirão ícones: Portal da 
Transparência, FPM, Municípios e demais portais para pesquisa.

Fique de OLHO nas receitas próprias dos Municípios, fiscalize: ISS (Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza), IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores), ITBI (Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de 
Direitos a Eles Relativos) e IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte), este descontado 
dos salários dos servidores municipais e que ficam no Município.

 Os professores precisam ficar atentos ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação).
 No final de 2016 a Prefeita Rosimar Maldaner (PMDB) do Município de Maravilha foi a primeira a 
tentar atacar o Plano de Carreira dos servidores com o objetivo de diminuir os Adicionais por Títulos (ex. o 
Adicional de Graduação passaria de 40% para 5% e lá todos os professores recebem este percentual) a 
categoria respondeu com Greve e reverteu a tentativa da Prefeita na Câmara de Vereadores. Assim virão 
muitos Prefeitos neste ano sedentos por diminuir Adicionais, tirar Licença Prêmio, Regência de Classe e 
muitos outros direitos garantidos nos Estatutos e Planos de Carreiras até então.

  Neste ano, como os demais, desenvolveremos a Campanha Salarial 
Unificada coordenada pela CONFETAM (Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Municipal) em nível nacional e pela FETRAM (Federação dos 
Trabalhadores Municipais de Santa Catarina) em nosso estado com o lema: 

RESISTIR E LUTAR.

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA
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Expediente:

*Advogado do SITESPM-CHR MARCELO ANDRÉ MÜLLER

ESPAÇO JURÍDICO REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Desconstrução dos Direitos Sociais 
conquistados pelo povo brasileiro

  Desde a promulgação da Constituição Cidadã, em 1988, modificar a Previdência tornou-
se uma obsessão dos governantes. Destacam seu papel na redistribuição de renda, no fomento da 
atividade econômica dos Municípios e sua relevante contribuição para a redução das 
desigualdades regionais. Mas realçam seus problemas com cores ainda mais carregadas. A 
Previdência é responsabilizada pela dívida e pelo déficit públicos e até culpada por uma possível 
ingovernabilidade da nação.

 Alegam os defensores da reforma, que o brasileiro se aposenta muito cedo e permanece recebendo benefício durante longo 
tempo.
 Estas razões muitas vezes não são verdadeiras, uma vez que não se aborda a questão previdenciária, conforme deveria de 
ser. Por exemplo, quando trata-se do déficit da previdência, exclui-se os diversos recursos destinados a Seguridade Social, além 
daqueles que são provenientes da folha de pagamento. Ainda exclui-se os recursos desvinculados, no percentual de 30% do total 
arrecadado. 
 A Reforma da Previdência, da forma como está proposta, é um retrocesso social sem precedentes à população Brasileira. Se 
a Reforma for aprovada da forma que foi enviada ao Congresso Nacional, voltaremos a tempos anteriores à Constituição de 1988, na 
qual muitos brasileiros morriam antes mesmo de serem beneficiados por ela. 
 O Projeto de Emenda à Constituição encaminhado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, a PEC 287/2016, retira e 
altera inúmeros direitos hoje consolidados na legislação, interferindo no Regime Geral da Previdência (INSS) e nos Regimes 
Próprios de Previdência (SIMPREVI). 

Entre as inúmeras alterações propostas na Reforma estão as que seguem:
Possibilidades para Aposentadoria:

POSSIBILIDADES ATUAIS

Aposentadoria por Tempo de Contribuição (sem idade mínima, 
30 anos contribuição para mulher e 35 para o homem).

Aposentadoria Por Idade Urbana (homens 65 anos e mulheres 
60 anos  com no mínimo 15 anos de contribuição).

Aposentadorias Especiais (aos 15, 20 e 25 anos de contribuição)

Aposentadoria Especial do Professor (25 anos contribuição 
mulher e 30 homem).

Aposentadoria Integral por tempo de Contribuição regra 85/95.

Aposentadoria por Idade Rural Homens aos 60 anos e 
Mulheres aos 55 anos.

Das regras para acumulação de benefícios:

Das regras para concessão do benefício de Prestação Continuada para pessoas de baixa renda:

REGRA ATUAL

- Aos 65 anos;

NOVA REGRA 

- Aos 70 anos;

 Conforme observa-se, o que está em curso, é a alteração de diversos benefícios. Isso se concretizará se a 
sociedade brasileira não se mobilizar para combater a Reforma. 
 É necessário que cada cidadão contate com o seu Deputado Federal e o seu Senador, manifestando posição 
contrária a Reforma da Previdência. Assim como, a sociedade brasileira mobilizou-se para conquistar os direitos 
constantes na atual legislação, é necessário que a mesma se mobilize para impedir a retirada dos direitos conquistados. 

NOVAS REGRAS

- Todas as possibilidades atuais deixam de existir. 

- Cria-se regra única para aposentadoria com idade mínima 
de 65 anos de idade e no mínimo 25 anos de contribuição 
para homens e mulheres.

- A idade mínima aumenta conforme aumenta a expectativa 
de vida dos brasileiros.

- Aos 65 anos e 25 anos de Contribuição o trabalhador 
receberá 76% da média de Contribuições.

- Para receber 100% da sua média de contribuições terá que 
contribuir por 49 anos. 

- O percentual da média é calculado, iniciado em 51% e mais 
1% a cada ano de contribuição.

REGRA ATUAL

 Das regras para concessão de pensão por Morte:

- Pensão integral

- Vitalícia a partir dos 44 anos do beneficiário com idade menor
 recebe por determinado tempo.

- Não pode ser menor que um Salário Mínimo

NOVA REGRA 
- Somente 50% da média do segurado e mais 10% para cada
 filho menor ou incapaz. Quando atingir a maioridade reduz-se 
a pensão em 10%.

- Não terá mais pensão vitalícia.

- A pensão pode ser menor do que o Salário Mínimo, portanto 
muitos receberão somente meio salário mínimo de pensão. 

REGRA ATUAL

- Pode-se acumular pensões;

- Pode-se acumular pensão com aposentadoria;

- Pode-se acumular aposentadorias em Regime Próprio 
e no Regime Geral;

NOVA REGRA 
- Não pode-se mais acumular pensões;

- Não pode-se mais acumular pensão com aposentadoria;

- Não pode-se mais acumular aposentadorias em regimes 
diferentes;

- O trabalhador terá que escolher qual benefício irá receber.

- Exceção dos servidores que ocupam cargos acumuláveis.
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