SINSPMAR/NEGOCIAÇÃO SALARIAL/MENSAGEM DE LEI
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis – SINSPMAR, esteve
hoje reunido com o prefeito, o secretário de governo e o secretário de obras, em reunião que
havia sido marcada para quinta-feira passada, 17/01, porém, remarcada para o dia de hoje,
com o objetivo de tratarmos sobre as questões referentes ao reajuste salarial de todos os
servidores municipais.
Surpreendentemente, hoje tomamos conhecimento que a PMAR havia encaminhado
algumas mensagens de Lei para que fossem avaliadas, discutidas e votadas pelos vereadores
na Câmara Municipal em sessões extraordinárias marcadas para os dias 24 e 29/01/19.
Estas mensagens de Lei nos causaram extrema surpresa por terem sido encaminhadas
já prontas sem o conhecimento e participação dos servidores e do SINSPMAR. Ato que
repudiamos, já que os principais interessados não haviam sido convocados para a discussão
e participação nestas mensagens.
Na primeira reunião que tivemos com o governo, que aconteceu logo após a posse da
nova diretoria do SINSPMAR, ainda em 2018, foi colocado para o prefeito e seu secretariado
que o assunto “reajuste salarial”, tivesse prioridade e fosse tratado de forma singular para
que não se misturasse quaisquer outras pautas.
Desde da primeira reunião, o prefeito vem afirmando que dará um reajuste salarial,
porém ainda não há uma proposta do percentual a ser oferecido ao funcionalismo municipal.
Lembrando que o mês da data base da PMAR é março e o SINSPMAR já vem provocando a
mesma para que faça uma proposta oficial que será levada para uma assembleia geral, assim
que for informada.
Com relação as mensagens de Lei encaminhadas pela PMAR para a Câmara Municipal
as justificativas apresentadas pelo prefeito e secretários presentes na reunião são as
seguintes:
➢ Mensagem 007/2019
Trata-se da criação do Instituto Municipal do Meio Ambiente e prevê
alteração na tabela salarial de Analistas Ambientais e Agentes Fiscais de
Urbanismo.
A justificativa apresentada tanto na reunião com o governo e o corpo da
mensagem é o seguinte: “Com o presente projeto espera-se resolver os
questionamentos judiciais pendentes a cerca da eventual alegação de
irredutibilidade de vencimento das categorias citadas perante a Lei Municipal

nº 3673/2017, uma vez que houve retorno da remuneração destas categorias
ao status quo ante, ou seja, com a nova tabela salarial os servidores em
questão voltarão a receber entre salário e produtividade os mesmo valores
pagos até janeiro de 2017, os quais foram diminuídos mediante cortes
realizados pelo atual governo gerando processos judiciais.
➢ Mensagem 009/2019
Trata-se da alteração da Lei Municipal 1849 de 03 de outubro de 2007.
Estabelece novos valores de salários para Auditor Fiscal e Agente Fiscal
Fazendário.
A justificativa apresentada tanto na reunião com o governo quanto no
corpo da mensagem foi a mesma acima, porém para os profissionais
das categorias constantes desta mensagem 09/2019.
➢ Mensagem 006/2019
Trata-se da reestruturação das carreiras de engenharia e arquitetura
pública no município de Angra dos Reis. A justificativa apresentada
tanto na reunião com o governo quanto no corpo da mensagem foi a
seguinte: Os salários constantes das novas tabelas propostas
equivalem aos salários atuais de engenheiros e arquitetos acrescidos
das respectivas gratificações já recebidas. O somatório dessas parcelas
passa a ser o novo salário das respectivas categorias.
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis representa todas as
categorias não se manifestando contra qualquer tipo de adequação de salários dos servidores
municipais. Porém, essas mensagens (em anexo) foram encaminhadas antes do
pronunciamento de qualquer proposta de reajuste salarial. Sendo assim, no encontro de hoje
com o governo, diante das adequações já encaminhadas para a Câmara Municipal, o
SINSPMAR questionou e exigiu que o governo reabra as discussões referente ao Plano de
Cargos, para que possam ser reavaliadas e readequadas todas as distorções salariais das
diversas categorias, dando prioridade as que se encontram em situação salarial mais crítica.
Informamos ainda que toda a diretoria do sindicato estará presente na sessão da
Câmara de quinta-feira (24/01), a partir das 9h30. Contamos com a presença dos servidores
interessados e disponíveis para participar desse momento, onde o SINSPMAR fará o uso da
palavra.
Agora estamos aguardando uma nova data com urgência para voltarmos a nos reunir
com o governo para retomarmos as discussões referentes ao reajuste salarial. Lembrando
que os índices oficiais da inflação são só divulgados pelos órgãos legais a partir do mês de
fevereiro.

