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PELA DERRUBADA DO VETO

PELA APROVAÇÃO DA LEI ?

ou

A resposta está em suas mãos!

ANOS
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Terça ASSEMBLeIA 
GERAL05/12
 NO PÁTIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Os ausentes nunca têm razão.
(de Philippe Destouches, citado por Mário Sérgio Cortella)

PARTICIPE!

17:30 HORAS
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PROJETO 
ORIGINAL

PROJETO 
«ALTERADO»

SUBSTITUTIVO
DA CÂMARA

CORREÇÃO DA TABELA DE GRATIFICAÇÕES

A primeira proposta 

apresentada pelo 

Governo não previa 

a correção da Tabela 

de Gratificações. 

A nova versão do 

projeto apresentada 

aos vereadores prevê 

a correção das duas 

tabelas (salários e 

gratificações) sempre 

na mesma data com 

os mesmos índices.

O substitutivo 

aprovado pela 

Câmara prevê a 

correção das duas 

tabelas (salários e 

gratificações) sempre 

na mesma data com 

os mesmos índices.
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PROJETO 
ORIGINAL

PROJETO 
«ALTERADO»

SUBSTITUTIVO
DA CÂMARA

Aumento para procuradores 

A primeira proposta 

do Governo trazia 

um aumento para os 

procuradores não 

relacionado com as 

perdas do Prêmio 

Incentivo ou da 

Assiduidade.

A nova versão do 

projeto apresentada 

não traz mais esse 

aumento.

O substitutivo 

aprovado pela 

Câmara não traz 

esse aumento.
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PROJETO 
ORIGINAL

PROJETO 
«ALTERADO»

SUBSTITUTIVO
DA CÂMARA

faltas abonadas

A primeira proposta 

apresentada pelo 

Governo reduz para 

6 o número de faltas 

abonadas, alterando 

a Lei nº 3.181/1976 

e suas alterações.

A última versão do 

projeto apresentado 

pelo Governo reduz 

para 6 o número de 

faltas abonadas, 

alterando a Lei nº 

3.181/1976 e suas 

alterações.

O substitutivo 

aprovado pela 

Câmara preserva o 

direito de 11 faltas 

abonadas ao ano, 

previstas em Lei.
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PROJETO 
ORIGINAL

PROJETO 
«ALTERADO»

SUBSTITUTIVO
DA CÂMARA

cálculo do quinquênio

O projeto original 

muda o cálculo do 

quinquênio. O 

servidor perde com o 

quinquênio calculado  

sobre uma tabela e 

não mais sobre a 

remuneração. 

O projeto alterado 

continua impondo a 

mesma perda ao 

servidor, que perde 

com o quinquênio 

calculado  sobre uma 

tabela e não sobre a 

remuneração.

O substitutivo 

aprovado pela 

Câmara preserva o 

Estatuto do Servidor 

e mantém o cálculo 

do quinquênio sobre 

a remuneração.
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PROJETO 
ORIGINAL

PROJETO 
«ALTERADO»

SUBSTITUTIVO
DA CÂMARA

cálculo da sexta-parte

O projeto muda o 

cálculo do sexta-

parte. O servidor 

perde com a sexta-

parte calculada  

sobre uma tabela e 

não mais sobre a 

remuneração. 

O projeto alterado 

continua impondo a 

mesma perda ao 

servidor que perde 

com a sexta-parte 

calculada sobre uma 

tabela e não mais 

pela remuneração. 

O substitutivo 

aprovado pela 

Câmara preserva o 

Estatuto do Servidor 

e mantém o cálculo 

da Sexta parte sobre 

a remuneração.
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PROJETO 
ORIGINAL

PROJETO 
alterado

substitutivo
da câmara

O Projeto Original do Governo não existe mais. 

O seu texto inicial deu origem ao Substitutivo da Câmara e ao Projeto Alterado, 

versão apresentada pelo Prefeito aos Vereadores. 

É por isso que hoje se apresentam dois caminhos aos servidores:

LUTAR PELA DERRUBADA DO VETO E FAZER VINGAR O SUBSTITUTIVO DA CÂMARA 

OU CONCORDAR COM A APROVAÇÃO DE UMA LEI NOS TERMOS DO PROJETO ALTERADO.
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com a DERRUBADA DO VETO

LEI

Com a derrubada do VETO pela maioria absoluta dos vereadores (14 votos) o 

Substitutivo da Câmara vira lei. O presidente da Câmara, em 48 horas, promulga 

a decisão do Legislativo.

Como já foi esclarecido, a transformação do Substitutivo da Câmara em lei 

preserva vários direitos, como as faltas abonadas e os cálculos corretos do 

quinquênio e da sexta-parte, além de proteger o Estatuto dos Servidores. E 

possibilita o pagamento imediato das diferenças salariais de novembro. 

PrÓs
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Governo não

poderá mudar

o Estatuto dos

Servidores e terá

que cumprir

a Lei.
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com a DERRUBADA DO VETO

Com a derrubada do VETO o que acontece a seguir é sempre um situação de 

grande tensão. O momento de derrubada do veto evidencia o poder que a 

Constituição entregou ao Poder Legislativo, cuja atuação deve ilustrar a vontade 

do povo, nos termos do celebrado parágrafo único do artigo 1º da Constituição.

Mas o Governo não tem respeitado esse poder constitucional do Legislativo. 

Começa então uma batalha jurídico-política do Governo contra a Lei aprovada e 

do Legislativo pela manutenção da Lei. A mobilização e a pressão dos servidores 

pode ser um elemento decisivo dessa verdadeira guerra que se inicia à partir

do momento em que o VETO é derrubado.

contras
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Governo poderá 

continuar 

buscando jeitos

para anular a Lei.
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LEI

Para aprovar a nova versão apresentada pelo Governo, a Câmara Municipal deve 

ACATAR o Veto do Prefeito ao Substitutivo aprovado pelos vereadores na semana 

passada. 

Com a aprovação do Projeto Alterado, o Governo passa a ter a «legalidade» nos 

termos que ele mesmo propôs e, portanto, não será ele (o Governo) quem atacará 

a vigência da lei. 

PrÓs

com A APROVAÇÃO DA LEI
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A nova versão do

projeto foi apresentada

pelo próprio Governo,

que não terá um único

argumento pára

contestar a Lei aprovada.
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O Governo conseguirá o seu objetivo de mexer na forma de cálculo do quinquênio 

e da sexta-parte e de diminuir o número de faltas abonadas. Além disso se abrirá 

um precedente para alterações e reformas prejudiciais a categoria no Estatuto dos 

Servidores. 

contras

com A APROVAÇÃO DA LEI
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Governo vai

comemorar a redução

das faltas abonadas

e a «economia»

às custas da

retirada de direitos.
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aprovação do projeto do governo
Não haverá motivos para a ação judicial da

Prefeitura contra a efetividade da Lei que o 

próprio Prefeito propôs. Por um tempo isso 

representa relativa segurança jurídica. 

Não existe segurança jurídica absoluta. 

Retirada de direitos e prejuízos econômicos

concretos; alteração do Estatuto dos 

Servidores baseada na pressão econômica.

POSITIVO

NEGATIVO

Preservação de direitos estabelecidos no 

Estatuto do Servidor e outras leis vigentes 

(ex: faltas abonadas) e preservação real 

do salário com o cálculo correto do 

quinquênio e sexta-parte. 

Necessidade de luta jurídico-política pela 

preservação da Lei promulgada pela 

Câmara que poderá ser atacada 

na Justiça pela Prefeito.

POSITIVO

NEGATIVO

derrubada do veto e promulgação da lei pela câmara

em resumo:
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Afirmação

do Governo: Médicos, dentistas, engenheiros e outras categorias

 não terão perda alguma com a nova versão do Projeto.

É cilada, bino!
Os cálculos do quinquênio e da sexta-parte sobre uma tabela e não

sobre a remuneração, como está previsto na nova versão do projeto 

traz prejuízos a todos, incluindo médicos, dentistas, engenheiros.

01

Afirmação

do Governo: Não haverá perdas para a categoria.

É cilada, bino!
Se não houvessem perdas, por que o Governo insistiria tanto em 

aprovar apenas a sua versão do Projeto? Se não houvessem perdas

por que o Governo não fez um projeto com base no Substitutivo da

Câmara Municipal. 

02



Afirmação

do Governo: Esse caminho escolhido, através da reestruturação do

PCCS, era a única forma legal para garantir o salário

integral do servidor. 

É cilada, bino!
Existiam outros caminhos, amparados em leis que estão em vigor, 

inclusive na esfera federal. Mas o Governo os ignorou. Já esse 

caminho que o Governo escolheu não existe em funcionamento em 

nenhuma outra cidade do país. 

03

Afirmação

do Governo: O Governo foi orientado pelo Tribunal de Justiça de SP

a seguir por esse caminho, só por esse caminho.

É cilada, bino!
O Tribunal de Justiça é uma instância de um poder autônomo, o 

Judiciário. Sua função é julgar aquilo que é levado ao seu 

conhecimento pelas partes e não dar orientação sobre a melhor 

forma de um Governo lidar com seus problemas administrativos.

04
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Afirmação

do Governo: Sem a mudança na forma de cálculo do quinquênio

e da sexta parte e a Folha ultrapassaria 

os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal

É cilada, bino!
O Governo não mostrou preocupação com a Lei de Responsabilidade 

Fiscal quando estabeleceu no Projeto Original um aumento para os 

procuradores que não tinha relação alguma com o Prêmio Incentivo 

ou com a Assiduidade.

Além disso, nenhum estudo sério e transparente que comprove esta 

afirmação foi apresentado ao Sindicato dos Servidores. Nem mesmo 

a Câmara Municipal recebeu qualquer estudo de impacto dessa 

natureza. Não há dados técnicos que sustentem essa informação.

05

Afirmação

do Governo: Se o Projeto do Governo não for aprovado toda

a discussão será judicializada

É cilada, bino!
Os conflitos do mundo do trabalho são resolvidos pelas vias 

negociais ou judiciais. O Governo não negocia nada, não aceita 

nada. Portanto, em qualquer circunstância, o debate de fundo será 

sim judicializado. Essa judicialização é fruto da incapacidade do 

Governo em aceitar qualquer entendimento, desprezando inclusive a 

mediação feita pela Câmara Municipal.

06
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Desde o início o Dpto Jurídico do Sindicato vem apontando que o projeto do 

Governo é repleto de inconstitucionalidades. Um profundo estudo técnico já foi 

publicado e apresentado a categoria sobre este tema.

Com as correções e aperfeiçoamentos feitos pelo Substitutivo aprovado pela 

Câmara, as inconstitucionalidades do projeto se davam por omissão. Com isso, o 

trabalho jurídico do Sindicato seria no sentido de ampliar os termos da lei 

aprovada como forma de fazer valer o princípio da isonomia.

Se o VETO do prefeito ao Substitutivo da Câmara não for derrubado, à partir da 

aprovação da atual versão do projeto, a ação jurídica será em duas frentes: na 

defesa de direitos agredidos e na busca pela ampliação de direitos que a lei 

restringe.

Tão logo se conclua a fase legislativa do processo de aprovação da Lei (com a 

derrubada do VETO ou com a Aprovação da Lei) o Departamento Jurídico 

publicará um parecer sobre a nova situação jurídica criada.

COMO Dpto. JURÍDICO DO SINDICATO
PODERÁ DEFENDER NOSSOS DIREITOS?
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atenção redobrada:

cartilha 
de esclarecimento

H

A Assembleia Geral será ampla, democrática mas também

precisará ser OBJETIVA. As 18:00 horas tem início a sessão da

Câmara para apreciar o VETO do Prefeito e a nova versão

do seu Projeto. É preciso que os servidores decidam com

objetividade o nosso indicativo aos vereadores.

Os caminhos estão colocados: derrubada do VETO com a 

promulgação da lei pela Câmara ou a aprovação da nova

versão do projeto do Governo sem emendas.

Acatar o VETO e fazer emendas a nova versão do Governo é

um caminho que não interessa aos servidores.

Também não interessa aos servidores que a Câmara Municipal

acate o VETO e não aprovar lei alguma. Esse impasse só é do

interesse do Governo.
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A Posição do Sindicato
É a Assembleia quem define a posição do Sindicato e não o Sindicato quem estabelece a 

sua posição antes da Assembleia. É evidente que esclarecimentos e opiniões serão dados. 

Será preciso debatermos com clareza e objetividade. 

Essa pequena Cartilha deixou claro que a proposta que o Prefeito apresentou aos 

vereadores não é a «maravilha» que o Governo está falando. Essa Cartilha deixou claro 

também que a opção pela derrubada do VETO exigirá muita mobilização da categoria e 

disposição política dos vereadores. 

A função do Sindicato não é decidir antecipadamente no lugar na categoria. Ao contrário, 

nossa prioridade é oferecer de todas as formas os instrumentos e as informações para que 

a categoria decida soberanamente. Nosso empenho é oferecer aos servidores, da forma 

mais clara e didática possível, informações para que todos participem da Assembleia de 

forma esclarecida. O objetivo do Sindicato, neste momento, é mobilizar a categoria para 

uma grande, ampla e esclarecida assembleia. Não existe caminho mágico ou fórmulas 

simplistas. 
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