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salariais em Rio das Ostras

Num momento em que os municípios favorecidos lutam ainda para que as mudanças feitas na lei de 
divisão dos royalties seja revista, já que argumentam que os recursos oriundos desta fonte é receita 
fundamental na economia municipal, a Câmara de Rio das Ostras aprovou no final outubro a 
incorporação salarial para os servidores de cargos comissionados do Legislativo. Pág. 5.

A farra das incorporações 
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O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Rio das 
Ostras,  representado pelo 
coordenador Renê Dutra, fez uso 
da Tribuna Livre as Câmara dos 
Vereadores, na sessão de 19 de 
outubro de 2011. (...) Vale 
ressaltar que, às vésperas de 
completar sua segunda década de 
e m a n c i p a ç ã o  p o l í t i c o  
administrativa, Rio das Ostras até 
então nunca havia colocado em 
prática o direito cidadão à Tribuna 
Livre, expresso na Lei Orgânica 
Municipal e ainda no Regimento 
Interno da Câmara. Ao demandar 
o direito de uso desse espaço 
político, o Sindicato causou um 
interessante conflito na Casa 
Legislativa, já que até ali tudo 
c a m i n h a r a  s e m  m a i s  
interferências externas para os 
vereadores, que nunca tiveram 
que atender a tal solicitação antes.
O Sindserv-RO questionou a metodologia utilizada no processo de elaboração do 
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Professores da Rede Municipal de 
Ensino, uma vez que o mesmo foi feito por uma comissão especial com nomes 
indicados pelo chefe do executivo sem a participação dos servidores, de maneira 
não representativa. Por uma coincidência, o prefeito de Rio das Ostras enviou o 
projeto de lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores à 
Câmara, dois dias antes para que este fosse rapidamente votado. A proximidade 
dos fatos fez com que a solicitação de um processo diferenciado neste novo 
PCCV fosse minimamente atendida e a Câmara entregou ao representante 
sindical uma cópia do PL, marcando para alguns dias depois uma reunião para 
fazer o debate.  
Apesar desse espaço, a Casa Legislativa manteve-se intransigente em conceder 
prazos reais para a discussão do Plano e mobilização dos servidores, sendo o 
plano aprovado com pouquíssimas alterações (indiscutíveis ganhos mas não 
suficientes) passando por cima do que os servidores concebem como um PCCV 
respeitoso para classe. 

Este número do SindNovas os servidores da PMRO -, como a lei de incorporação 

compreende as edições de trazemos um panorama do salarial, aprovada em outubro e 

novembro e dezembro de 2011. processo de aprovação do a lei que concedeu aumento 

Descaracterizamos o formato Plano de Carreira dos salarial de 25% para os 

tradicional de nosso jornal de servidores da prefeitura, nossa secretários de governo. No 

oito páginas e introduzimos opinião sobre essa lei e mais: mesmo cenário, os agentes 

maios quatro para fazermos apresentamos nossas públicos da PMRO receberam 

uma edição especial. considerações sobre outras reajuste de menos da metade 

manobras feitas pelo Executivo desse percentual. Especial porque além de ser 
em parceria com o Legislativo Boa leitura!nosso último SindNovas do ano 
na contramão das 'melhorias' - um ano de muitas batalhas Direção Sindserv-RO
concedidas aos servidores, para o Sindserv e para todos 

Memória Sindical

"Não existe luta mais importante que a luta 
pela liberdade! Não só as liberdades 
individuais, mas a cima de tudo, as liberdades 
coletivas!" 

                                      Benoni Alencar

Sindserv inaugurou Tribuna Livre da Câmara.
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Direito de resposta
Rio das Ostras, 24 de outubro de 2011.
Vimos por meio desta manifestar o nosso repúdio a matéria 
divulgada no jornal do Sindicato dos Servidores 
(SINDSERV), onde uma funcionária anônima deu um 
depoimento alegando sofrer assédio moral em seu trabalho e 
afirmando que isso acontece com os demais funcionários da 
Creche Maria Rosa Ribeiro. Queremos que fique claro que 
isto é uma opinião isolada e de forma nenhuma nós 
funcionários do mesmo local, compactuamos da mesma 
opinião. Pelo contrário, trabalhamos em um espaço 
democrático, de compreensão e cooperação entre todos, 
onde as pessoas se respeitam.
Ressaltamos que um jornal para ser respeitado e 
considerado sério deve antes de tudo checar informações e 
não publicá-las sem conhecimento de causa baseado 
apenas em relato de uma pessoa.
Queremos acreditar que tudo não passou de um lamentável 
equívoco o qual com a publicação desta carta será 
esclarecido.
Neves Marina Cabral Cunha/ Matrícula 4950/6 e 

 

outros 23 
funcionários da Creche Maria Rosa Ribeiro.

A Câmara aprovou, mas falta a sanção do prefeito e 
se não vetar, a indicação do vereador Neco, que 
estabelece carga horária de 30 horas semanais para 
os profissionais técnicos e auxiliares de 
enfermagem da Prefeitura de Rio das Ostras será 
lei. Vale ressaltar que a sessão que aprovou o PL 
não contou com a presença do presidente da Casa. 
Provavelmente, certo de que a matéria seria vetada 
pelo Executivo, Carlos Afonso se absteve do voto. 
 
A categoria vem tentando a redução de 35 para 30 
horas semanais há muitos anos, como 
recentemente também conseguiram conquistar, os 
assistentes sociais. A luta segue em estados e 
municípios brasileiros e se for sancionada pelo 
prefeito Carlos Augusto, será um avanço nas 
políticas trabalhistas para a categoria.
Contudo, tivemos a informação de que o prefeito já 
vetou a lei argumentando já ter concedido muitos 
benefícios para os servidores este ano. Referia-se 
ele a este Plano de Carreira inepto. 

A indicação está no DO de 2 a 8 de dezembro.

30
HORAS

Saúde Bucal

ficou fora

Prefeito já vetou



1- Reajustes de 15% a cada progressão horizontal e 10% a cada promoção vertical, além também ao servidor permutado ou cedido o benefício da ascensão profissional prevista 
dos reajustes anuais previstos em leis ordinárias; no PCCV, visando incluir no plano de cargos o servidor cedido com ônus para Município 

de Rio das Ostras.Seção II
5-Excluir ou modificar o artigo 20 garantindo que os servidores oriundos de Casimiro de Da Progressão Vertical
Abreu, no período anterior à emancipação de Rio das Ostras tenham o seu tempo de Artigo 12. A promoção vertical é a passagem do servidor de um nível de formação para 
serviço nos dois municípios integralmente considerado:outro superior, no mesmo cargo para o qual foi concursado e investido, de caráter não 
Artigo 20. Para efeito de enquadramento na progressão horizontal dos servidores cumulativo, sendo o efeito apenas financeiro.
integrantes da Administração Municipal anteriormente à publicação desta Lei, será Parágrafo Único: Para cada progressão vertical, concedida, o vencimento básico do 
considerado o tempo de serviço prestado ao Município de Rio das Ostras, desde a posse servidor  será reajustado em 10%, sem prejuízo dos demais  reajustes previstos na 
no cargo efetivo em que se dará o enquadramento. legislação municipal ordinária .
Parágrafo Único:  Também será considerado, o tempo de serviço  prestado ao Município Seção III
de Casimiro de Abreu( que optaram quando da publicação pelo Município de Rio das Da Progressão Horizontal.
Ostras)  nos termos  do artigo  3 ºda Lei nº 079/94. Artigo 17. A progressão horizontal é a passagem de uma faixa de vencimento para a 
6 - Estender o enquadramento aos servidores aposentados, entendo que o texto seguinte dentro do mesmo nível, a cada período de três anos de efetivo exercício, 
consagra o enquadramento na faixa correspondente, conforme descrito no artigo 25 respeitados os requisitos presentes neste PCV e na legislação municipal específica.
para a progressão horizontal.Parágrafo Único: Para cada progressão horizontal concedida nos termos do caput do 
7- Excluir os artigos 21, 22, 23 e 24. Coloca o fim da avaliação de desempenho para a presente artigo, o vencimento básico do servidor será reajustado em 15%, sem prejuízo 
progressão horizontal.dos demais reajustes previstos na legislação municipal ordinária.
 8 - Que os readaptados sejam incluídos no plano de carreiras com progressão na sua 2 - Progressão horizontal automática apenas por tempo de serviço sem meritocracia.
área de origem:2.1- Incluir a licença sindical, para fins de cálculo de tempo (interstício) de progressão 
Artigo 26. O enquadramento horizontal será efetuado pela Administração.horizontal, entre as exceções previstas nos incisos do artigo 19:
§2º - O servidor readaptado em atividade distinta do cargo público efetivo para qual foi Artigo 19. Para efeito do interstício mínimo, somente serão considerados os dias 
investido será incluído no presente plano, cujo tempo de serviço para se aferir a efetivamente trabalhados e as férias, sendo vedados na sua aferição os períodos de 
progressão horizontal na carreira, será contado a partir do início do exercício do cargo licenças e afastamentos acima de quinze dias, exceto:
anterior a readaptação nos quadros da municipalidade (afastados por doenças e III- No caso de afastamento por doença, cujo período é contado desde que não seja 
acidentes são readaptados por situações em que a presente lei visa  duplamente superior a dois anos.
penalizar o servidor).IV- No caso de licença para desempeno de mandato sindical em todas as esferas de 
9 - Que a lei seja revisada no prazo máximo de um ano com audiência pública e deve representação (sindicato, federação e confederação).
haver a construção de uma comissão de revisão com o Sindicato:3- Promoção vertical sendo considerada apenas a titulação da qualificação para cargos 
Artigo 2º- O PCV, como instrumento normativo, a partir da sua publicação, deve ser de nível fundamental e médio, independente da área da qualificação e de atuação do 
anualmente revisto por uma Comissão composta por servidores de todas as Secretarias servidor:
e com a participação do Sindicato dos Servidores, realizando o trabalho por meio de Art.14.  Serão considerados como qualificação para fins de promoção vertical os 
métodos e técnicas específicas de acordo com os cargos existentesseguintes títulos exigidos e compatíveis com o exigido para o desempenho dos cargos: 
10 - Que os servidores que façam mestrado e doutorado tenham duas progressões Suprimir dos textos dos Grupos a exigência de titulação acima da qualificação exigida 
verticais, em vez de uma.para os cargos descritos no Plano de Cargos e descritas no presente Plano de Carreira 

(cursos de pós-médio e  superior não podem servir de requisito para o alcance dos Níveis 
nos níveis médio e superior).
4- Excluir o parágrafo 3 do artigo 19, bem como o inciso III do artigo 13, de modo a garantir 

Alterações sugeridas ao Projeto de Lei que instituiu o PCC

Documento elaborado por um coletivo de servidores em conjunto com o 
assessor jurídico do SINDSERV-RO, Margo Aurélio Parodi.

O Plano de Cargos veio com a contumaz prática de requerida e conquistada com muito custo por esta Lei nº 1583/2011 que trata da incorporação 

impor projetos mal acabados e sem nenhum debate direção sindical e de valorosos servidores, que nos automática  das funções gratificadas e cargos 

prévio com os servidores e com a comunidade apoiaram com vigor e entusiasmo à conquista de comissionados por cada 36 meses de serviços  

riostrense, além de não permitir a participação do várias prerrogativas no PCCV, como: prestados nesses cargos e funções e sem nenhuma 

Sindserv-RO. - A inclusão dos readaptados aos cargos públicos no avaliação e desempenho, na monta de 25% da 

O Plano de Cargos valoriza muito mais uma avaliação presente plano, que no projeto de lei tinham sido gratificação e subsídios desses cargos, onde estes 

de desempenho de imparcialidade duvidosa, que não excluídos. servidores, que contam com mais de oito anos no 

conta com nenhum critério claro e transparente, como - O reconhecimento como de efetivo exercício o exercício dessas funções poderão ver incorporados 

a comissão paritária defendida pelo sindicato dos período de dois anos dos afastados por doença aos seus  vencimentos 50% desses subsídios e 

servidores.Tal requisito usado para a progressão comum não adquirida ou desencadeada por acidente gratificações dessas funções e cargos acima 

horizontal na carreira, por exemplo, coloca os de trabalho, desde que atestada pelo instituto de mencionados, para f ins previdenciários e 

servidores a mercê da vontade política dos detentores previdência. remuneratórios, sem prejuízo da progressão 

do poder. Viveremos a ditadura do poder - A inclusão no Plano de Carreiras dos servidores que horizontal e vertical que os apaniguados dos 

discricionário, ou seja, os servidores contarão com a optaram por se tornarem servidores de Rio das Ostras poderosos da cidade passaram a perceber  com 

conveniência da administração pública, que rechaçou nos termos do artigo 3º da Lei 079/94. certeza nos termos da lei do plano de carreiras e 

qualquer oportunidade de implementarmos uma Não se dando por satisfeita - mesmo implementando vencimentos.  

comissão formada por indicados pelas secretarias e um plano de carreiras com várias irregularidades, Por que não proporcionam condições iguais para os 

eleitos pelos servidores em cada setor da como prestigiando mais a titularidade escolar do que chefes e seus subordinados, ou seja, todos os 

administração direta de Rio das Ostras. o tempo de exercício e servidores públicos, de progredirem nas suas 

Desde a primeira hora, conseguimos aprovar experiência de competentes servidores de nossa carreiras e remunerações finais? 

algumas medidas t i radas em Assembléia municipalidade,  com reajustes salariais de 5% ao Ao contrário, o recado queda-se claro: quem está com 

Extraordinária, convocada às pressas e que contou invés do pleiteado pela categoria em Assembléia de o poder vai se dar bem e quem estiver contra, um 

com a presença maciça dos servidores sindicalizados 15 % para a progressão horizontal e 10%  para a abraço!!!!

dessa cidade. As mesmas foram objeto de emenda da progressão vertical, com base nos relatórios enviados 

presente lei do Plano de Carreira em negociação pelo DIEESE -, a Câmara de Vereadores  aprovou  a  

Marco Aurélio Parodi 

Assessor Jurídico do Sindserv-RO

Informe Jurídico
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Na prática, esta Lei é uma farra com o seguinte o acréscimo é de 5% (cinco por à razão de 25% para cada grupo de 36 
dinheiro público municipal, pois fará cento), torna-se indiferente o Subgrupo meses de serviço, ou seja, o servidor com ‘com que pessoas hoje premiadas com tomado como exemplo, pois a variação 12 anos de serviço poderá incorporar 

apadrinhamento pol í t ico possam percentual será a mesma. 100% do cargo ou função gratificada 
incorporar cargos comissionados e I – PCCV (Lei nº 1584/2011) recebida (art.2º).
funções gratificadas como vencimentos Para conseguir progredir de Faixa Caso o servidor tenha ocupado vários 
fixos e que valerão inclusive para a (horizontal) o servidor terá que cumprir 3 cargos ao longo do tempo, conta-se tais 
aposentadoria. anos na faixa em que se encontrar, não períodos para efeito do art.2º, só que a 
Como nos anexos da Lei do PCCV foram sofrer pena disciplinar e obter média remuneração será a do último cargo 
publicadas as Tabelas de Vencimentos de “bom” na Avaliação de Desempenho ocupado, bastando que esteja nele por no 
todos os cargos, podemos comparar a (Art.18). mínimo 6 meses (art.4º), com a 
evolução da remuneração de acordo com Para conseguir progredir de Nível o possibilidade de optar pelo que lhe for 
cada uma das leis, momento o qual ficará servidor estável terá que comprovar que mais vantajoso (art.5º).
mais evidente a distorção existente entre possui nível escolar superior ao exigido Além de cargo comissionado e função 
elas. pelo cargo que ocupa e que não esteja gratificada até mandato eletivo poderá 
Como são 5 Níveis de Promoção e 10 cedido ou permutado à União, Estados ou incorporar, ou seja, Prefeitos, Vice-
Faixas de Progressão em todos os 4 outros Municípios (Art.13). Prefeitos, Vereadores, etc. (art.7A).
Grupos, e como na evolução de um Nível II – Incorporação (Lei nº 1583/2011)
para o seguinte ou de uma Faixa para a A remuneração variável será incorporada 

um momento em que os municípios 
favorecidos lutam ainda para que as Nmudanças feitas na lei de divisão dos 

royalties seja revista, já que argumentam que os 
recursos oriundos desta fonte é receita 
fundamental na economia municipal, a Câmara de 
Rio das Ostras aprovou no final outubro, a 
incorporação salarial para os servidores de cargos 
comissionados do Executivo. 
A Lei nº 1583 de 28/10/2011 permite a incorporação 
pelos servidores municipais estáveis, das parcelas 
recebidas a título de função gratificada, cargo em 
comissão ou pelo exercício de cargo de direção ou 
assessoramento superior.
Paradoxalmente, os mesmos gestores públicos 
que defendem que sem os royalties, os cofres 
públicos sofrerão perdas significativas para 
investimentos em saúde, educação, infraestrutura, 
aprovam uma lei que dá à Câmara aumentos 
expressivos em sua fila de pagamento. Atitude 
totalmente questionável e que, além disso, se 
coloca como uma afronta a todos os servidores da 
PMRO, que viram seu Plano de Cargos ser votado 
às pressas sem nenhum debate público, sem 
consulta alguma aos maiores interessados no 
mesmo, os próprios servidores.
O Sindserv-RO recebeu um e-mail de um coletivo 
de servidores e achou bastante pertinente a análise 
feita pelo grupo, que compara a lei do Plano de 
Cargos com a das incorporações, ambas 
aprovadas recentemente. Publicamos abaixo 
trechos do e-mail.
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Exemplo I:
Servidor efetivo com o cargo de nível fundamental de 
Auxiliar Administrativo (Grupo II) – Salário Inicial – 
R$618,20.
Pelo PCCV este servidor após trabalhar por 30 anos e tiver 
concluído o Ensino Médio, Ensino Pós-Médio (?), Curso Superior de 
Tecnologia e Ensino Superior poderá atingir a remuneração de 
R$1.165,71, ou seja, 89% a mais ao valor presente.
Já se este mesmo servidor conseguir uma função gratificada 
qualquer ao longo de 11 anos e um cargo comissionado de R$4 mil 
por pelo menos 6 meses, ele passa a ganhar indefinidamente 
R$4.618,20, inclusive em sua aposentadoria, ou seja, 647% a mais.
Notem que mesmo que este servidor que alcançou o nível superior, 
se ele optasse em prestar novo concurso público para nível superior 
não alcançaria a remuneração inicial que está abaixo de R$3 mil 
(exceto Médico da Família).
Ou seja, um flagrante incentivo às maracutaias políticas em 
detrimento da meritocracia e da economicidade que deveria nortear 
os gastos de pessoal com recursos públicos.

Comparações:

No ano que vem (2012) em que ocorrerão eleições municipais, caso a Administração Municipal seja renovada nas urnas, os novos 
gestores e demais comissionados e gratificados entrarão ganhando as remunerações oferecidas pelo Município e os que saem 
continuarão ganhando o mesmo, se não for mais, por conta da incorporação junto com cargos concursados.
Da forma como era, antes da promulgação da Lei, os novos entravam ganhando os cargos e funções, mas os antigos perdiam tais 
remunerações e voltavam aos seus cargos concursados.
Notem também o efeito bola-de-neve que isso vai causando ao longo do tempo, inclusive na aposentadoria dos servidores junto ao 
Instituto de Previdência Municipal. Um Secretário que tenha contribuído por apenas 6 meses com o IPASRO pode receber por longos 
anos aposentadoria e pensão por este novo teto artificial.
Com um pouco mais de criatividade os servidores com curso superior começarão a prestar concurso para nível fundamental e uma 
vez aprovados, investirão no conchavo político, para que desta forma em pouco tempo possam estar ganhando mais, que aqueles 
que prestaram concurso para nível superior, que teriam enfrentado inclusive um processo seletivo mais difícil, ou seja, uma gritante 
burla ao princípio do concurso público.
Com a Lei de Incorporação haverá também uma maior rotatividade nos cargos e funções que oferecem maior remuneração, uma vez 
que para garantir um acréscimo definitivo em seus vencimentos, os servidores que cumprirem a maior parte do tempo em um cargo 
ou função “normal” solicitarão promoção para estes cargos e funções por pelo menos seis meses, após o que poderão voltar para os 
cargos de origem, já tendo garantido com isso a maior remuneração provocada de forma artificial, apenas para obtenção deste 
benefício’.

Servidor efetivo com o cargo de nível médio de Agente Administrativo (Grupo III) – Salário Inicial – R$890,20.
Pelo PCCV este servidor após trabalhar por 30 anos e tiver concluído o Ensino Pós-Médio (?), Curso Superior de Tecnologia, Ensino 
Superior e Pós-Graduação Latu Sensu poderá atingir a remuneração de R$1.678,61, ou seja, 89% a mais a valor presente.
Já se este mesmo servidor conseguir uma função gratificada qualquer ao longo de 11 anos e um cargo comissionado de R$12,5 mil por 
pelo menos 6 meses, ele passa a ganhar indefinidamente R$13.390,20, inclusive em sua aposentadoria, ou seja, 1.400% a mais.
R$12.500,00 é o salário de um Secretário Municipal, que em 2005 ganhava R$6 mil e que nos 8 anos da Administração atual teve um 
aumento da ordem de 108%. Um absurdo se comparado ao aumento dado ao servidor comum no mesmo período.
O mais flagrante nos dois casos dados como exemplo é que se ambos os servidores perderem os cargos comissionados e voltarem a 
ter apenas o cargo efetivo para o qual prestaram concurso teremos na administração municipal 2 tipos de servidores: o “comum” e o 
“apadrinhado” realizando o mesmo serviço e ganhando salários completamente diferentes, vejam a simulação, já considerada ao final 
de 12 anos de serviço para ambos, e com toda a escolaridade exigida para a promoção vertical:
A - Auxiliar Administrativo Comum: R$ 869,87 [Faixa 4]
B - Auxiliar Administrativo Apadrinhado: R$ 4.618,20
A - Agente Administrativo comum: R$ 1.252,61 [Faixa 4]
B - Agente Administrativo Apadrinhado: R$ 13.390,20

Exemplo II:
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Considerações do Sindserv-RO a respeito da ‘lei das incorporações’
 salariais para cargos comissionados da PMRO

 cenário que se desvela à frente de o município enfrentará adiante? governo, a prefeitura demorou mais de sete 
nós servidores municipais de Rio das Resposta? Cremos que nenhuma. Aliás, há meses para cumprir a lei federal que prevê OOstras diante do que vimos um sentido sim, claro, mas este, sempre que nenhum trabalhador deve ganhar salário 

acontecer nos últimos meses em nossa mascarado, fica num segundo, terceiro, inferior ao mínimo e estaria remunerando 'ad 
Câmara Legislativa, sinaliza o norte que quarto plano na análise do cidadão comum, eternum' (não fosse o sindicato reclamar e 
alguns cidadãos da administração pública e o pior, do maior interessado em toda essa exigir equiparação) os auxiliares de serviços 
(do Executivo e do Legislativo) tomarão no situação, ou seja, os próprios servidores gerais e outras funções de natureza 
processo político do próximo ano. Ressalta- municipais. O sentido que essa manobra tem semelhante com R$ 533. Impressionante a 
se, que 2012 será ano eleitoral. Elegeremos politicamente veremos nas cenas dos agilidade dos gestores públicos em analisar 
o novo (ou o antigo?) chefe do poder próximos capítulos desta novela que é nosso o que não é de interesse geral dos 
executivo municipal e os vereadores de cotidiano político, mais precisamente, às trabalhadores da Prefeitura, não? Temos a 
nossa cidade. Vale lembrar, que haverá vésperas das eleições 2012. Uma novela impressão de que esses oito anos de 
nesse novo processo eleitoral que se que apresenta como protagonistas do mal governo não serviram para fazer avançar as 
aproxima, ainda, a adesão de mais três nossos gestores públicos. Mídia negativa políticas trabalhistas dos servidores 
novos nomes na casa legislativa, já que a lei para Rio das Ostras, que mereceu destaque municipais. Por que deixar para os quarenta 
federal, que facultava aos municípios em primeiras páginas de vários jornais e sete do segundo tempo um debate - do 
brasileiros o aumento do corpo legislativo locais,  que noticiaram o descalabro que foi a Plano de Cargos dos servidores – se a 
não foi sequer debatida com os munícipes de aprovação por nossa Câmara Municipal gestão teve oito, vejam isso, oito anos para 
Rio das Ostras e aprovada na moita pelos dessa 'lei de incorporação’. Parece, que ao cuidar da pauta com o zelo e atenção que ela 
atuais parlamentares, prevendo a introdução menos a imprensa se deu conta de que a merecia? Ficamos agora com o engodo que 
de mais três parlamentares na Câmara a atitude foi um verdadeiro tiro no próprio pé é  e s t e  P l a n o  d e  C a r g o s ,  m a s  
partir da legislatura de 2013. para os gestores públicos, que saem com a permaneceremos na luta por melhores 
Posto isto, é necessário, companheiros imagem manchada desse episódio condições de trabalho, por sistemas mais 
servidores decifrarmos o discurso que está lastimável. honestos e transparentes de avaliação dos 
por traz desse Plano de Cargos aprovado em Incoerente, a farra das incorporações deixa servidores e pelo fim do assédio moral que 
outubro pelos vereadores em total acordo claros os entendimentos desses gestores impera nesta prefeitura. 
com os anseios do Prefeito, autor do Projeto para com a realidade da economia do Estado A Assessoria Jurídica do Sindserv-RO abriu  
de Lei que criou o Plano de Cargos - ele e sua e da cidade. Mais do que incoerente representação junto ao Ministério Público 
comissão secreta de servidores com cargos financeiramente, a 'lei das incorporações' é Estadual contra a 'lei das incorporações'. 
em comissão. uma afronta a todos os servidores comuns Estamos esperançosos de que o processo 
Cargos em comissão? Sim, este é outro desta prefeitura, que tiveram a provação de será encaminhado com o respeito que o 
ponto relevante que precisamos esclarecer e um Plano de Cargos que desconhece a órgão dará ao caso, e em breve teremos ao 
contextualizar no processo da aprovação do valorização dos servidores por 'tempo de menos um respaldo jurídico para dizermos o 
Plano de Cargos, servidores. Explicamos: casa' e atribui à formação acadêmica o maior quão revoltados e inquietos estamos diante 
trata-se de outra lei também aprovada no mérito para as progressões, chegando a ser d e  t a n t a s  a ç õ e s  i n c o e r e n t e s ,  
mês passado, instituindo incorporação enfático quanto a isso. É um disparate ainda, desproporcionais dos gestores públicos, que 
salarial para os cargos comissionados da pois coloca diante dos servidores, um Plano nos impõem a condição de meros 
prefeitura. de Cargos que prevê apenas 5% de aumento espectadores deste cenário. O mesmo da 
Indagamos o sentido que faz, ou que fez, às a cada três anos para a categoria, enquanto novela e no qual eles são os vilões. O 
vésperas de ir à Brasília articular a viabiliza a incorporação salarial de cargos sindicato não se pretende e jamais se 
permanência das gordas parcelas de em comissão, indiscriminadamente. colocaria no papel do mocinho, que tenta 
royalties que a cidade recebe em função da Não bastasse a indignação geral entre os salvar a pele dos 'vitimados servidores'. O 
extração de petróleo na Bacia de Campos, o servidores quando, este ano, a Câmara sindicato apenas age dentro da ética, da 
senhor Prefeito - antigo conhecedor das aprovou o aumento salarial dos secretários natureza da instituição sindical e prioriza a 
demandas dos munícipes e dos servidores... de governo, agora a notícia de mais uma atenção nas demandas de seu principal 
um gestor público, que está em seu segundo farra com o dinheiro público: a das interlocutor, responsável pela existência 
mandato como prefeito e que teve ao menos incorporações. mesma deste organismo de classe: o          
15 anos de atuação no Legislativo municipal Na contramão da velocidade exigida pelo servidor público municipal de Rio das Ostras.   
-, promover de maneira tão inescrupulosa a executivo à Câmara para a apreciação e 
aprovação da lei de incorporações salariais votação (aprovação) dessas três leis já 
de servidores de cargos em comissão, mencionas aqui: Plano de Cargos dos 
comprometendo em termos financeiros os servidores, Lei de Incorporação Salarial e lei 
co f res  munic ipa is  com fo lhas de que concedeu aumento de salário para 
pagamentos onerosas para a realidade que cargos comissionados de secretários de 
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Todo período pré-eleitoral é assim: distribuição de 
favores, invenção de leis que não favorecem 
ninguém a não ser os amigos do prefeito e aliados 
de momento. 
Repetindo a história, num período também pré-
eleitoral como o que vivemos hoje na cidade, em 
2007 foi aprovada uma lei que concedia aumento 
salarial aos secretários de governo. Na época, os 
salários chegaram a R$ 6.560,00. 
Este ano, em agosto, os cargos DAS 1 (secretários) 
tiveram um aumento salarial de 25%. A lei 
1.545/2011 de autoria do presidente da Câmara, 
Carlos Afonso, e do vereador Robson Carlos, 
elevou os vencimentos desses cargos para R$ 
12.500. 
Publicada em uma edição especial do Diário Oficial 
do Município de 31 de agosto deste ano, que só 
circulou nas mãos de quem seria pertinente, a lei foi 
aprovada em silêncio e muitos servidores ainda 
desconhecem o fato. Assim como pode ter passado 
desapercebida a publicação da criação de mais 13 
novas funções gratificadas e 38 cargos 
comissionados, os quais foram nomeados na 
mesma edição do DO secreto. 
Já em outro DO, em setembro, a notícia tão 
esperada pelos servidores; o valor do aumento que 
seria dado na Data-Base da categoria, em outubro 
fora anunciado. Valor este, que chegou ao 
percentual de aumento de 6,7% referente à 
variação do IPCA do IBGE e ganhou um adendo de 
3,13% de aumento real de 3,13%, totalizando 10% 
de reajuste para os agentes municipais.
Analisando as desproporções entre os percentuais 
encontrados nos cálculos feitos pelos gestores 
públicos quando estudavam as novas políticas 
salariais para o serviço público em Rio das Ostras, 
percebemos um total desequilíbrio. 
Enquanto o cargo DAS 1 teve cerca de 90,5% de 
aumento salarial nos últimos três anos (2007 - 
2011), os servidores municipais continuam 
barganhando percentuais mínimos, de 3, 4, 5% ao 
ano. Com o novo salário, os secretários de governo 
estão com a bagatela de R$ 25 mil em suas contas 
neste dezembro gordo. Quem agradece é o 
comércio local, mas e os servidores? 
Fica difícil de engolir leis desse tipo sem questionar 
quais critérios o governo tem usado para criá-las.  
Vale lembrar que um dos cargos de remuneração 
mais baixa da prefeitura é o de auxiliar de 
limpeza. Até novembro os servidores que 
trabalham no cargo recebiam vencimento de R$ 
570. Em novembro, com o reajuste da Data-Base, 
foi para R$ 627. 

Enquanto  
concedeu um 
aumento generoso  
aos secretários de 
governo, Executivo 
e Legislativo 
deram um reajuste 
aos servidores 
municipais, que 
não chega a 
metade do 
percentual 
calculado para o 
aumento dos 
comissionados.
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Secretários = 25%

Servidores = 10%.

Desequilíbrio
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15                ELPELINA TEIXEIRA BONCOMPANHE
JUAREZ FERREIRA DA SILVA       
ZERILANE RICARDO GOMES CONSTANTINO 

 ROSANIA C. VIANA
ROSA MARIA MASSENA CHAVES 

18 MARÍLIA P. DE MOURA
19 RENATO ALVES VIEIRA

HELENA PUERTA LUCIANO 
20 EVA  AMÂNCIO DE ANDRADE 

MONICA SOARES MIGNOT 
ROSANE HELENA DA SILVA  
LAERTE BATISTA BUCCI  
MARCO ANTONIO MOREIRA JORGE
ROSANE HELENA DA SILVA  
SAMANTHA ROSA DA CRUZ MARINHO

21 LUIZ OTAVIO QUEIROZ DE ARAUJO  
ANGELA MARIA LEAL DA SILVA
SANDRA MARIA BARBOSA TAVARES 
DANIEL FLORIANO DE CESAR 
MONICA JERONIMO DE CARVALHO 
CLAUDIA RAMOS MENEZES FERREIRA 
RAQUEL MARIA CARDOSO DOS SANTOS 

22 JAQUELINE DA SILVA DE ALMEIDA 
23 CRENILSON REZENDE DA SILVA 
24 MARIA CRISTINA DE MELO SCOFIELD

CLAUDIO EDUARDO ROZENDO BARCELOS  
25 ELIZABETH BEZERRA SILVA   

MARIANA ROSA SILVA BARBOSA       
26 ANGELA MARIA RAEDER BRANDÃO

DULCINEA SABINO DOS SANTOS
MARISE VIEIRA EIRAS  1          NELSIMAR DA COSTA NASCIMENTO
RENATA DE OLIVEIRA GIOVANELLA 2 CÉLIA REGINA AZEVEDO DE LIMA SOUZA     

ELIANA SILVA DE OLIVEIRA   27 CARLA MARIA ARAUJO DOS SANTOS 
LIDIA CELESTE S. SILVEIRA GILBERTO SILVA MOREIRA
MARIA REGINA CAVALCANTE DOS SANTOS    MARCELO SILVA DE ALMEIDA 
MICHELA DE CARVALHO DUTRA 28 ANA PAULA DE OLIVEIRA PINTO

3 CRISTIANE PONTES ALVES BARRETO 
ANDRÉA PEÇANHA DA SILVA 

FÁTIMA SUELI M. DE OLIVEIRA  
GIOVANA CARDOSO AGOSTINI MARIA DO CARMO MARQUES DE S. ANTEZIL
MARCIO BORGES TEIXEIRA NEIDE DA SILVA GOMES BATISTA

29 EDUARDO PORTO DOS SANTOS         NEVES MARINA CABRAL CUNHA
MARCIO LUIZ DAVID BASTOS  4 MARILIM VASCONCELOS SILVA  
REGINA  CELIA DA SILVA BASTOS RACHELL INES OLIVIERA DE PAULA  

VERONICA SENA MARVILA   30 ELIANE OLIVEIRA MARTINS  
5 EUZEBIA JORGE BARROS MARCIA TEREZA VENANCIO
6 GELMA GOMES LIMAHAIDE CASTELO BRANCO  

REINALDO DA CONCEIÇÃO HENRIQUE
RODRIGO DA SILVA ALBUQUERQUE

  
VIVIANE SILVA MARQUES
WALTER DE OLIVEIRA E SILVA FILHO  

8 ELISANDRO GONÇALVES HENRIQUES 
9 VERA LUCIA RANGEL DE SOUZA   
10 ELIETE CABRAL SEGUNDO    

GILBERTO TAVARES FILHO
ROBERTO MOREIRA RANGEL

11 DEISE LUCIDY DE SOUZA ERASMO 
MARLUCIA MONTEIRO DE M. BITENCOURT

12 ANDERSON FERRO MACHADO
ADILSON GOMES DA SILVA
DÉBORA TEIXEIRA AMARAL FOLLY   
VALCINEIA RIBEIRO COSTA FARIA 

14 IVAN DA SILVA MAIA
LEONARDO DA COSTA MATOS 
MARIA FRANCISCA MARQUES DA SILVA  

15 CARLOS JOSÉ CAMACHO DE MORAES
MARINA GOMES BALBINO MOTA     
NUBIA DA SILVA CANDIDO     
RITA DE CASSIA CASTILHO BRITO 
ZILMA MARIA DOS REIS            

14 ALESSANDRA POSSA FELIPE
                JOSÉ CARLOS SIMPLÍCIO
15 ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS 
16 SHIRLEI CRUZ DA SILVA  
18 EDELÇA REGINA DE S. FERREIRA DA SILVA     

LEONARDO TEIXEIRA RAMOS
20 CLEDSON SOARES DOS SANTOS

ADRIANA DE ANDRADE PESSOA
21 AGRINALDO BORGES MOTA  

MIRIAN DA SILVA N. RICARDO                                            
PAULO CESAR DE SOUZA PINTO  
ZELITA DE SOUZA  

22 GEISIMAYRE MATOS LUZON
JOBSON MONTEIRO MACHADO 
LORENA SANTOS DOMINGUES MOREIRA  
PEDRO GOMES DOS SANTOS 

23 ANA PAULA OLIVEIRA PESSANHA 
24 NELSON ROBERTO NUNES DA SILVA
25 ANDRE LUIZ RIBEIRO SCARAMELLA   

LUIZ  FELIPE BASTOS DA SILVA
26 ALVERICE DA SILVA FERREIRA  
27 BRUNO SARZEDA BORGES BARRETO
28 ALDELI NOBRE DA SILVA

TELMO LÚCIO DA SILVA FERREIRA       
29 ELENA CRISTINA DOS SANTOS ALVES RODRIGUES
30 ANDRÉ LUIZ CARVALHAES    

COSMO FLORENTINO GOMES

1 MARIA CÉLIA FRAUCHES REIS 
ROBERTO CHARLES PIEDADE

3 MARIA DAS NEVES CALDEIRA RIBEIRO    
RAQUEL PINHEIRO DA ROSA  

4 JOSÉ GERONIMO WERNECK    
LUCIA PIRES MESQUITA
SERGIO ELIAS PEREIRA DA COSTA  
ZILÁ SANTOS DA SILVA

5 GERALDO CÂNDIDO DA ROCHA  
JONACI BATISTA DA SILVA  
RENATO RIBEIRO DE CARVALHO

8 CONCEIÇÃO RAMOS MENEZES  
ELIANA DOS SANTOS COSTA    
MANOEL DA CONCEIÇÃO BALTAZAR PINHEIRO
CLAUDINEIA DE SOUZA PEREIRA 

9 ADRIANA MARINS DA SILVA CHAVES
RILEN TAVARES LIMA 

10 BRUNO PIRES DE OLIVEIRA MATTOS
DALVA MERI DE SOUZA FERREIRA  

11 RONALDO  FARIAS MOURA
12 GABRIELA SILVA BONFIM FERNANDES GOMES
13 EDUARDO MACHADO BASTOS 

LUIZA RIBEIRO DE ABREU RAMOS  
MARIA DAS GRAÇAS LOURENÇO
UELITON CANTALICIO GUIMARÃES 
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Conheça a Rede de Serviços Conveniados ao SINDSERV-RO. Descontos diferenciados 
para servidores filiados em diferentes serviços como dentistas, farmácias, restaurantes, 
cursos de idiomas e muito mais!

Acesse o site do Sindserv-RO e saiba mais sobre nossa Rede de Convênios

www.sindservro.wordpress.com
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PR E ST A Ç Ã O D E C O N T A S  O U T U B R O  D E 2 0 11  

S A L D O  A N T ER IOR  C /C :   R $      4 .80 0 ,37   

R E SG A T E  A U T O M Á T IC O  D A  PO U P A N Ç A :  R $      2 .88 1 ,55   

R E C E B IM E N T O S:   R $    10 .33 4 ,97   

T O T A L   R $    18 .01 6 ,89   

  
 

  
 

  
 

D A T A  D E S C R IM IN A Ç Ã O  V A L O R  

3 

C H  8 51 4 79 5  -  Ass esso ri a ju ríd ica   R $       1 .59 3 ,29   

C H  8 51 4 97  - P rim e ira  pa rce la  do s  m ó ve is ,  c lo ro , dia ri a p a ra  d is tr ib uiç ão  do  
j or na l e  com bu s tíve l.  

 R $          49 7 ,25   

C H  8 51 5 06  - Ins c riçã o  C U T , A M P L A, A M P L A, D IE E SE , I-C on e c ta , F G T S , 
IN SS .  

 R $          83 7 ,88   

C H  8 51 4 98  - S al ár io  S te ph a ni e +  A ux í li o t ra n spo rte  e a lim e nta ção  p ara  1 1 
d ia s  +  G AP  

 R $          74 4 ,20   

C H  8 51 4 99  - S al ár io  D éb o ra  (M e l) +  G A P  +  A u x íl io  tr an sp o rte e  al im e n taçã o  
p a ra  14  di as  +  E xam e  a d m i c ion a l.  

 R $          52 2 ,40   

4 

C H  8 51 4 96  - A lu gu e l  R $       2 .17 3 ,00   

C H  8 51 5 01  - Ja rd in ei ro    R $          18 0 ,00   

C H  8 51 5 03  - R e ca rg a d e  ca rtu ch os   R $            4 0 ,00   

5 
C H  8 51 5 02  - Jo rn al is ta  R $       1 .00 0 ,00   

C H  8 51 5 05  - F IL T R O  (T R O C A  D A S V E L AS )   R $            9 3 ,90   

10  D éb it o  e m  c /c  -  Em b ra te l  R $            4 2 ,38   

11  C H  8 51 5 00  - Q u atro  fax i na s   R $          24 0 ,00   

17  D éb it o  e m  c /c  -  Oi  F ixo   R $          17 3 ,35   

18  C H  8 51 5 04  - T a x i e r et i ra da  do  Jo rn al  S in d ni vas  n º  6 6   R $          12 2 ,49   

20  C H  8 51 5 07  - C o n ta b ili da de   R $          37 8 ,00   

24  D éb it o  e m  c /c  -  T ar ifa  b a ncá r ia/R en a vaçã o  de  C a da s tro   R $            2 4 ,00   

25  D éb it o  e m  c /c  -  T ar ifa  b a ncá r ia.   R $            3 6 ,00   

28  
C H  8 51 5 10  - R e p ar os  té cni cos  n o  c om pu tad o r  R $            8 5 ,0 0   

D éb it o  e m  c /c  -  Vi vo ce lu la r  R $          26 6 ,9 5   

T O T A L  D E  D E SP E S A S   R $       9.0 5 0,0 9  

   

   

 
S A L D O  A T U A L  C O N T A  C O R R E N T E  E M  0 4/1 1 /2 0 11   R $      8 .99 6 ,80   

 
S A L D O  A T U A L  C O N T A  P O U P A N Ç A  E M  0 4/1 1 /2 0 11   R $      3 .68 7 ,81   

 
S A L D O  T O T A L  D ISP O N ÍV E L   R $    12 .68 4 ,61   
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Prestação de Contas

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO DE 2011 
 

SALDO ANTERIOR C/C: R$ 8.966,80 

 
RESGATE AUTOMÁTICO DA POUPANÇA: R$ 346,48 

 
RECEBIMENTOS: R$ 10.432,31 

 
TOTAL R$ 19.745,59 

 

  
 

 DATA DESCRIMINAÇÃO VALOR 

 

1 

CH 851509 - Gráfica   R$            699,00  

 
CH 851514 - Reembolso Renê: fotocópias + almoço (votação co Plano de Cargos), mercado  R$              98,53  

 CH 851511 - Recarga cartucho  R$              45,00  

 CH 851513 - Recarga cartucho  R$              20,00  

 CH 851515 - Recarga cartucho  R$              20,00  

 

3 
CH 851516 - AMPLA, AMPLA, jardineiro, faxineira, licença maternidade funcionária,  
funcionária, passagem, jornalista, móveis,  panos de chão, DARF, DIEESE, I-conecta  

 R$         4.053,25  

 
7 

CH 851520 - DJ festa do dia do servidor  R$            200,00  

 CH 851521 - Seguranças (2) da festa do dia do servidor   R$            120,00  

 

8 

CH 851517 - Assessoria jurídica  R$         1.593,29  

 CH 851512 - Carro de som (chamada assembleia extraordinaria)  R$            120,00  

 CH 851523 - Segunda parte dos salgados (primeira com o dinheiro arrecadado da festa) - 
festa do dia do servidor 

 R$            500,00  

 
9 

CH 851518 - Aluguel  R$         2.173,00  

 CH 851519 - Manutenção de computador   R$              30,00  

 

10 
CH 851524 - Contabilidade  R$            345,00  

 Débito em c/c - Embratel  R$              61,62  

 16 Débito em c/c - Oi fixo  R$            235,26  

 

17 
CH 851525 - Diferenças do CH 851516, AMPLA, sucos e  refr igerantes para festa, gelo, 
padaria (água),  prêmios do bingo, flores, limpeza do salão, refrigerantes. 

 R$            741,63  

 18 CH 851527 - Cerveja da festa do dia do servidor   R$            588,00  
 23 CH 851526 - Apoio ao ato Grito dos Excluídos   R$              90,00  

 
25 

CH 851528 - Impressora e recarga  R$            393,00  
 

Débito em c/c - Taxas bancárias  R$              36,00  
 28 Débito em c/c - VIVO  R$            271,94  
 

TOTAL DE DESPESAS  R$      12.434,52  

 

    

    

 
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE EM 04/11/2011  R$         7.311,94  

 

 
SALDO ATUAL CONTA POUPANÇA EM 04/11/2011  R$         3.356,68  

 

 
SALDO TOTAL DISPONÍVEL  R$      10.668,62  
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Participe, cidadão!

Não fosse o uso inédito da Tribuna Coordenador Geral do Sindserv-RO, em 
Livre da Câmara pelo Coordenador sua fala na Assembleia. 
Geral do sindicato, Renê Dutra, nem os Segundo ele, durante a reunião na Câmara, 
servidores (os poucos que leram o Carlos Afonso deu a entender que o 
documento antes dele ser votado) nem sindicato não queria a aprovação do projeto 
o sindicato teriam tido acesso ao e estaria atrapalhando a votação do mesmo. 
Projeto de Lei do PCCV dos servidores “Eles estão tentando jogar nas nossas 
da PMRO. Os interessados tiveram costas o peso de não votarem o Plano este 
menos de uma semana para ler, ano em função dos prazos, mas tiveram 
interpretar e estudar intervenções para anos para fazer essa lei, comentou Dutra”, 
o processo. explicando que depois de ter acesso ao 

projeto de lei do PCCV, o sindicato pediu  70 
Em Assembleia Extraordinária realizada dias para analisar o documento. Tal prazo 
um dia antes da votação do PCCV dos não teria sido aceito pelo Presidente da 

nunca havia sido usada por nenhum servidores municipais, no dia 26 de outubro, Câmara, que também não negociou outro 
cidadão), após fazer suas colocações, Renê dezenas de trabalhadores da PMRO data proposta pelo sindicato, desta vez de 
recebeu das mãos dos vereadores o PL do lotaram a casa onde funciona a sede do 30 dias e, numa atitude impositiva, disse que 
PCCV. Os poucos presentes à sessão do dia sindicato, em Nova Aliança. O que os levou se o sindicato quisesse, que ele daria até 
ouviram o compromisso firmado pelo ali? A própria votação da lei que instituiria o quinta-feira, dia 27, para que todas as 
presidente da Casa, Carlos Afonso, em Plano de Cargos dos servidores municipais. ponderações fossem feitas e encaminhadas 
iniciar um grupo de estudos do Plano de A assembléia teve intensa participação dos à Câmara. Daí a origem do boato que surgiu 
Cargos na segunda-feira subseqüente servidores, que leram o Projeto de Lei rapidamente na cidade de que o sindicato 
aquela data. 076/2011 com o assessor jurídico do estaria tentando impedir e atrapalhar a 
Desse dia, uma quarta-feira, até a Sindserv-RO, Marco Aurélio Parodi, e votação do Plano de Carreira dos 
assembléia, o sindicato socializou entre os fizeram suas considerações e inserções ao servidores. Inversão absoluta dos fatos, 
servidores o máximo que pode e com a t e x t o .  A p r o p o s t a  e r a  l e v a r  o s  mas até isso é viável já que o atual 
maior rapidez, a cópia que conseguiu do encaminhamentos feitos na Assembleia presidente da Câmara é pré-candidato ao 
Projeto de Lei do PCCV. Encaminhou o para uma reunião com os vereadores no dia executivo municipal e não era sua 
documento também para o Departamento seguinte de manhã, para que as mesmas preocupação atender a classe trabalhadora 
Intersindical de Estatística e Estudos fossem analisadas e, de acordo com os da prefeitura, mas sim vender a imagem de 
Socioeconônicos (DIEESE), que já vinha legisladores, inseridas no PL. um legislador bom para os servidores, um 
acompanhando as discussões levantadas Relembrando os fatos legislador que fez Rio das Ostras entrar para 
pelo sindicato sobre a criação do Plano de Abrindo a assembleia, foi explicado o motivo a história porque conseguiu em seu último 
Cargos dos servidores e, internamente, uma da convocação extraordinária: “Apesar de mandado (é, porque perdendo as eleições 
comissão de estudos do projeto ficou estarmos pedindo vistas ao PL há muito ano que vem, Afonso estará fora do jogo 
responsável por analisá-lo, para propor tempo, desde que a comissão de político, pelo menos oficialmente) votar o tão 
discussões durante a assembléia.elaboração do Plano de Cargos foi esperado Plano de Cargos dos servidores 
Dia 24 de outubro, segunda-feira, às 10h, instaurada pelo prefeito, não tivemos da PMRO. 
um grupo de representantes do Sindserv-acesso ao projeto do Plano de Cargos e Afonso chegou a dizer nessa primeira 
RO e alguns servidores do quadro da PMRO ficamos de fora dessa comissão. Porém, em reunião que ‘não queria esse ônus para ele’', 
foram à Câmara para a reunião com o função de uma solicitação que eu havia feito dando a entender, que se o Prefeito 
presidente da Casa. Segundo Renê Dutra, o à Câmara, para usar a Tribuna Livre encaminhou o PL à Câmara, não seria ele 
sindicato apresentou uma leitura prévia do justamente para comentar a maneira como quem impediria sua votação. 
Plano, as lacunas e falhas do mesmo e foi elaborado e votado o Plano de Cargos e 
propôs algumas alterações, que não foram Carreira da Educação, e para que o mesmo 
sequer consideradas. “Eles fizeram não acontecesse com o Plano de Cargos de 
algumas ponderações, mas ainda não todos os demais servidores da PMRO é que 
temos o Plano que merecemos. É um tivemos acesso ao projeto”, disse o 
projeto muito solto, não amarra nada e joga Coordenador Geral do Sindserv-RO, Renê 
sempre para frente. Ficaremos sempre Dutra.
presos ao posterior. Demoramos tanto para No dia, usou de maneira inédita a Tribuna 
ter um Plano de Cargos e agora teremos que Livre da Câmara (até então, a Tribuna Livre 
nos submeter a este”, enfatizou o 

O sindicato levou os encaminhamentos 
tirados da Assembleia feita na noite anterior 
à última reunião com os legisladores, para 
debater as alterações no PCCV, mas pouca 
coisa foi aceita pelos vereadores. 

SINDSERV-RO rechaça Plano de Carreira criado pelo Executivo e endossado pela Câmara
Articulação para aprovação do Plano começou no Executivo e terminou com uma votação às pressas no Legislativo

Por Leonor Bianchi
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Comemoração
   
  Dia do Servidor PúblicoO Sindserv-RO comemorou seus 10 anos e o Dia do 

Servidor Público com uma festa inesquecível, no Lios 
Clube, na noite de 4 de novembro. 

A animação musical ficou por conta do violonista 
Gabriel Lobo, que tocou muita MPB e bossa nova, 
seguido do DJ Victor Hugo Mafra, que não deixou 
ninguém parado no salão. 

Os servidores prestigiaram a festa com amigos e 
familiares e participaram do bingo promovido pelo 
Sindserv-RO durante a festa. 

10 anos do SINDSERV-RO

ervidor, você sabe o que está nenhum critério. Simplesmente, o servidores públicos específicos, 

p o r  t r á s  d a  l e i  d e  critério é ser amigo, ter cargo de desrespeitando, também, as regras Sincorporações salariais criada chefia, ter um cargo comissionado. relativas ao subsídio dos agentes 

pelo prefeito Carlos Augusto e O SINDSERV-RO está lutando políticos'. [...] Ademais, a Lei 

aprovada por nossos vereadores judicialmente junto ao Ministério 1583/2011 em comento não fez 

coincidentemente no mesmo dia em Público Estadual para que o órgão qualquer previsão de sua fonte de 

que eles também aprovaram nosso apure a constitucionalidade (ou a custeio para o aumento de despesa 

Plano de Carreira? falta dela) exposta na lei 1.583/2011. e gastos que foram aprovados, em 

Está a imagem de uma política No documento o SINDSERV solicita patente inconstitucionalidade'. 

populista. O comprometimento dos que o MP, 'analise as características 

cofres públicos com uma folha de de validade da lei ora repentinamente 

pagamento engordada sem o menor aprovada, por entendermos tratar-se 

critério e que fere diretamente os de violação ao disposto nos artigos 

'Pr incíp ios da Moral idade e 37 e 39, § 4º, da Constituição 

Impessoalidade' e artigos da Federal, bem como aos artigos 16, 

C o n s t i t u i ç ã o  F e d e r a l  e  d a  77 da Constituição do Estado do 

Constituição do Estado do Rio de Rio de Janeiro, na medida em que, 

Janeiro. ao assegurar ao funcionário que 

Vamos lutar pelo que é nosso por tenha exercido o cargo em comissão, 

direito e derrubar a 'lei das a incorporação e agregação de 25% 

incorporações'!!! até 100% da remuneração a cada 36 

Faça parte desta campanha. Procure meses t rabalhados,  fere os 

o sindicato para esclarecer suas Princípios da Moralidade e 

dúvidas. I m p e s s o a l i d a d e ,  g e r a n d o  

Uma lei que foi criada pelo chefe do injustificado comprometimento do 

executivo e não se baseia em Erário e indevido privilégio pessoal a 

Campanha de mobilização dos servidores contra a 'lei das incorporações'
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