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Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natividade 
Defendendo Direitos, garantindo Justiça, Construído Cidadania. 

CNPJ: 39.678.792/0001-93 

 

 

Avenida Amaral Peixoto, 14, Centro Natividade. 

Telefax.: (22) 3841-2013 -  E-mail: sisepnatrj@hotmail.com    

CARO SERVIDOR 

O sindicato dos Servidores municipais, CONVOCA V. Sra. para mais uma importante Assembleia Geral para 

tratarmos dos seguintes assuntos: 

1 - Revisão salarial 2017 

2 - Reformas dos Planos de Cargos Carreiras e Salários  

3 – Discussão de proposta de adesão a manifestação no dia 28 de abril, contra a reforma da Previdência. 

4 - Informes diversos a categoria.  

Breve histórico sobre revisão salarial 

Anteriormente, quando o regime jurídico dos Servidores era o CLT, os salários eram corrigidos igual ao salário 

mínimo automaticamente, assim não haviam perdas salariais, porém com a mudança de regime, isto mudou 

passando a correção dos salários a depender de negociação com o governo. 

Com esta mudança os Servidores amargaram até o ano de 2001 grandes perdas Salariais, que com muita luta por 

parte do Sindicato, no período compreendido entre 2001 a 2012, estas perdas foram recuperadas. 

Nos anos 2013 e 2014 foram dados reajustes que evitaram que ocorressem perdas salariais. Já no ano de 2015 foi 

dado reajuste apenas aos profissionais da Educação ficando os demais servidores sem a reposição da inflação do 

ano de 2014 e no ano de 2016 foi concedido um reajuste de apenas 3,24% para todos, tendo acumulado as 

seguintes perdas salarias: 

Demais Servidores: 20,01% considerando o IPCA de março de 2014 a fevereiro 2017. 

Professores: 15,76 % considerando os reajustes do piso mínimo nacional do Magistério. 

A datas bases para as revisões são as seguintes  

Demais Servidores: Mês de março 
Professores: Mês de janeiro 
 
Assim como nos 2 anos anteriores, as datas bases se passaram sem que o Governo concedesse o reajuste salarial 

previsto na lei. Tal prática tem feito com que, mês a mês, percamos parte do nosso salário que vai sendo corroído 

pela inflação. Enquanto isto, da mesma forma que nos anos anteriores, há um enorme número de servidores 

contratados como cargos comissionados. 

A Diretoria do Sindicato cobra incansavelmente que seja reorganizada a estrutura administrativa do Município, 

nesta batalha precisamos do apoio de todos os Servidores, este apoio é organizado e legalizado através das 

Assembleias Gerais. 

O Sindicato alerta que apesar dos atrasos, tem negociado com o Governo a concessão dos reajustes combinado 

com as reformas dos planos, já que estas reformas são imprescindíveis para resolver problemas de erros nos 

salários. 

Neste processo a sua participação é importantíssima. Compareça! Sua presença é fundamental para que 

possamos obter bons resultados e reajustar nossos salários para que as perdas sejam recuperadas. 

Dia da Assembleia 20 de abril de 2017 

Horário a partir da 17:30 horas 

Local: Colégio Municipal Alvorada 

A DIRETORIA 
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