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COM DIÁLOGO 
E MOBILIZAÇÃO, 
VAMOS À LUTA 
PELO PCCV!

▶ PÁGS. 2 E 3

▶ PÁGINA 4

Servidores aguardam resposta da Mesa Diretora, que já 
recebeu o estudo técnico e a proposta do SINDSALEM.

CONVÊNIO

SINDICATO FIRMA 
CONVÊNIO COM 
O SESC; CONFIRA 
VANTAGENS!

▶ PÁGINA 4

NOVA SEDE

SINDSALEM 
TERÁ NOVA SEDE 
NA CASA DO 
TRABALHADOR

▶ PÁGINA 4
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C onforme deliberação do 
XI Congresso dos Servi-

dores da ALEMA, a Diretoria do 
SINDSALEM realizou um estudo 
técnico detalhado sobre o Orça-
mento 2020 da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão (ALEMA). 

PROPOSTA SOBRE O PCCV
ESTÁ COM A MESA DIRETORA;
É HORA DE NEGOCIAR!
Os dados obtidos foram en-

caminhados à Mesa Diretora 
desde o fi m do ano passado, 
mas - até o momento – o Sin-
dicato não obteve retorno, so-
licitando, desde já, uma rodada 
de negociação com o presi-
dente Othelino Neto.

O QUE O ESTUDO TÉCNICO 
ORÇAMENTÁRIO PROVOU?
Durante o estudo, foi possí-

vel demonstrar claramente 1) 
as distorções entre servidores 
estáveis, efetivos e comissio-
nados, 2) a saúde fi nanceira 
da Casa e, sobretudo, 3) a total 
viabilidade de atualizar o Plano 
de Cargos, Carreiras e Venci-
mentos (PCCV) da categoria já 
a partir deste ano. 

A DISCREPÂNCIA ENTRE
OS SERVIDORES DA CASA
Para se ter ideia, a ALEMA 

conta atualmente com 2.002 
servidores, dos quais 1.569 são 
comissionados (78,4%) e ape-
nas 433 são benefi ciados pelo 
PCCV, representando apenas 
21,6% do total de funcionários 
existentes na Casa. 

COMISSIONADOS CUSTAM
4,5 VEZES MAIS DO QUE OS
ESTÁVEIS E EFETIVOS
Por conseguinte, levando-se 

em consideração a folha de pa-
gamento de outubro de 2019, 
cujo valor foi de R$ 19.150.962,00, 
apenas R$ 3.485.778,00 foram 
empregados com os estáveis 
e efetivos, já o montante de R$ 
15.665.184,00 foi destinado aos 
comissionados. Em outras pala-
vras, o gasto com funcionários 
em cargos de comissão foi 4,5 
vezes maior do que os recursos 
despendidos com os estatutários 
e concursados da Casa. 

REPASSES PARA O INSS É 
6,6 VEZES MAIOR QUE OS
REPASSES PARA O FEPA 
Ressalte-se que, no mesmo 

mês, a ALEMA repassou apenas 
R$ 444.846,00 ao Fundo Esta-
dual de Pensão e Aposentadoria 
(FEPA), hoje quase falido, enquan-
to pagou, a título de contribui-
ções previdenciárias, mais de R$ 

2.953.747,00 ao INSS. Esse valor 
corresponde a 6,6 vezes mais do 
que o repasse feito para o FEPA, o 
que – sem dúvida – tem contri-
buído para a quebra da previdên-
cia dos servidores estaduais. 

RELATÓRIO INICIAL 
DO ESTUDO TÉCNICO
Cumpre frisar, ainda, que do 

total de 433 estáveis e efetivos 
da Casa, 63% estão em condi-
ção plena de aposentadoria, 
sendo que 338 possuem mais 
de 30 anos de serviço. Além 
disso, há, ainda, 460 cargos a 
vagar na Casa. 

Diante desses dados prelimi-
nares, cabe detalhar, agora, o 
relatório do estudo técnico re-
alizado pelo SINDSALEM, que 
evidenciou os impactos míni-
mos que a Reforma do PCCV 
ocasionará às fi nanças da ALE-
MA. Pois bem. 

POR QUE A REFORMA DO
PCCV É VIÁVEL JÁ EM 2020?
Considerando-se o total de 

433 servidores a serem atingi-
dos pelo novo Plano de Cargos 
proposto pelo Sindicato, o im-
pacto fi nanceiro aos cofres da 
Assembleia seria, a priori, de 
R$ 20.035,020,80 por ano e R$ 
1.669.585,07 por mês. 
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CUSTOS COM ESTÁVEIS E 
EFETIVOS ESTÃO EM QUEDA
Retirando-se daquele total 

(433), os 273 servidores que já 
preenchem todos os requi-
sitos para a aposentadoria, o 
custo anual diminuirá para R$ 
13.830.264,60 ao ano e para R$ 
1.152.552,05 ao mês. 

Removendo-se, ainda, os 160 
servidores com até 35 anos de 
serviço, o impacto às fi nanças 
da ALEMA cairá, ainda mais, 
passando para R$ 6.204.756,20 
ao ano e R$ 517.033,02 ao mês. 

MAS, O ORÇAMENTO DA CASA 
SUBIU 7,9% NESTE ANO
Em contrapartida, a propos-

ta orçamentária do Governo do 
Estado para 2020 prevê aumen-
to de 7,9% nas receitas da As-
sembleia Legislativa, que subirá 
de R$ 401.560.000,00 para R$ 
433.235.000,00 neste ano, en-
caixando-se, com sobras, o novo 
PCCV dos servidores da Casa. 

ASSIM COMO A PREVISÃO 
PARA GASTOS COM PESSOAL
Além disso, quanto à previ-

são orçamentária para despesas 
com pessoal, a Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2020 estabeleceu 
o montante de R$ 54.385.500,00 

para a ALEMA, representando 
um aumento de 0,44% em rela-
ção ao ano passado. 

ALÉM DISSO, A ALEMA ESTÁ 
ABAIXO DO LIMITE DA LRF;
HAJA SAÚDE FINANCEIRA!
Não bastasse essa crescente 

saúde fi nanceira, a ALEMA, as-
sim como o Ministério Público 
(MPE) e o Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), estão abaixo 
do limite prudencial para des-
pesas com pessoal, limite este 
imposto pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal (LRF). 

PCCV DO MP E DO TCE JÁ 
FORAM ATUALIZADOS, POR 
QUE NÃO O DA ALEMA? 
Ressalte-se que o MPE e o 

TCE já conquistaram a reforma 
dos seus planos de cargos, bem 
como aumento salarial. Porém, 
sem qualquer motivo plausível, 
a ALEMA não ampliou qualquer 
benefício para os seus próprios 
servidores, apesar do aumento 
do seu orçamento para 2020, 
da margem permitida pela LRF 
e do grande número de servi-
dores aptos a se aposentar, o 
que demonstra – indubitavel-
mente – a total viabilidade da 
atualização do Plano de Car-
gos, Carreiras e Vencimentos 

dos servidores da Casa. 

POR ISSO, COBRAMOS A 
REFORMA DO PCCV JÁ!
Com base no exposto, o 

SINDSALEM propõe a aplica-
ção da Reforma do PCCV em 
duas parcelas, sendo a primei-
ra a ser paga em 2020, e a se-
gunda, em maio de 2021, o que 
será de suma importância para 
uma melhor valorização sala-
rial e qualifi cação dos servido-
res efetivos e estáveis do Poder 
Legislativo Estadual. 

Sem dúvidas, a Reforma colo-
cará em dia a longa defasagem 
salarial de um universo muito 
pequeno de servidores da ALE-
MA, dando maior incentivo à 
sua qualifi cação, contribuin-
do para a investidura de novos 
funcionários pela via do con-
curso público e promovendo, 
sobremaneira, a qualidade nos 
serviços prestados pela Assem-
bleia Legislativa do Maranhão.

"Porém, somente com com-
promisso, mobilização, diálo-
go e luta, será possível alcançar 
essa conquista histórica. Es-
peramos, o quanto antes, uma 
contraproposta da Assembleia. 
Vamos em frente!” – concla-
mou o presidente do SINDSA-
LEM, Nataniel Serejo.
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EDITORIAL - ANÁLISE DE CONJUNTURA

VAMOS À LUTA PELO PCCV EM 2020!

O ano de 2019 foi marca-
do por derrotas para os 

trabalhadores e para os servi-
dores públicos de todo o Brasil. 
O Governo Bolsonaro, com o 
apoio da maioria do Congresso 
Nacional, não poupou esforços 
para atacar direitos históricos 
de todas as categorias. 

Exemplo disso foi a Reforma 
da Previdência, que praticamen-
te acabou com o sonho dos bra-
sileiros de envelhecerem com 
uma aposentadoria digna. 

Na economia, além de ampliar 
a retirada de direitos, o presiden-
te Bolsonaro e o ministro Paulo 
Guedes pouco fi zeram para di-
minuir o desemprego, que já é 
uma das maiores chagas sociais 
do Brasil desde os últimos go-
vernos. Para se ter ideia, o ano 
fechou com mais de 12,5 mi-
lhões de desempregados. Além 
disso, 4,6 milhões de pessoas es-
tão no desalento, pois desistiram 
de procurar trabalho. 

Por sua vez, no campo das li-
berdades democráticas, perce-
be-se uma escalada autoritária 
no país, com ataques à imprensa, 
além de censura a fi lmes, revistas 
e jornais, sendo que todos esses 
ataques devem piorar em 2020.

NO MARANHÃO
No Maranhão, a situação não 

foi diferente em 2019, com uma 
série de ofensivas aos direitos 
dos trabalhadores e do funcio-
nalismo público. O governador 
Flávio Dino, na esteira da Refor-
ma Nacional, também realizou 
uma minirreforma na Previdên-

cia no Estado, aumentando o va-
lor das alíquotas de contribuição 
previdenciária de 11 até 22% (ver 
tabela abaixo), medida esta que 
penalizou severamente a maio-
ria dos servidores maranhenses. 

Vale ressaltar que o aumento 
da contribuição previdenciária 
prejudicou, ainda, os ganhos 
conquistados pelos funcioná-
rios da ALEMA na última Cam-
panha Salarial, reduzindo os 
vencimentos e o poder de com-
pra da categoria. 

Para o SINDSALEM, o que 
chama atenção é que a minirre-
forma do Governo Dino, assim 
como a atualização dos planos 
de cargos de outras categorias, 
foi aprovada numa rapidez es-
tratosférica pelos deputados da 
ALEMA. Enquanto isso, a Refor-
ma do Plano de Cargos, Carrei-
ras e Vencimentos (PCCV) dos 
servidores estáveis e efetivos da 
Casa segue a passos lentos. 

Diante dessa conjuntura ad-
versa, os servidores da ALEMA 
devem investir no diálogo, po-
rém, sem abrir mão da mobiliza-
ção e da luta, a fi m de impedir a 
ampliação da Reforma da Previ-
dência Estadual; derrubar a lei, de 
autoria da Mesa Diretora, que di-
fi cultou a concessão dos adicio-
nais de qualifi cação da categoria 
e, sobretudo, conquistar a Refor-
ma do PCCV ainda este ano. 

Esse é o compromisso da Di-
retoria do SINDSALEM, que se-
gue fi rme na luta por nenhum 
direito a menos e por novas 
conquistas para os servidores 
do legislativo estadual!

CLUBE, ESPORTES, DANÇA E MAIS!

SINDICATO E SESC/MA 
FIRMAM CONVÊNIO

O SINDSALEM fi rmou convê-
nio com o Serviço Social do Co-
mércio (SESC/Maranhão). Para 
ter acesso às atividades e serviços 
oferecidos, o associado do Sin-
dicato precisará, primeiramente, 
tirar a carteirinha do SESC. 

Para isso, basta comparecer a 
uma das Centrais de Relaciona-
mento com o Cliente da entida-
de, na Praça Deodoro ou no Olho 
D’Água, munido de RG, CPF, 
comprovante de residência, con-
tracheque recente e declaração 
de fi liado ao Sindicato. 

Vale ressaltar que a carteirinha 
tem validade anual e custará R$ 
75,00 para o associado (por ano) 
e R$ 30,00 para cada dependente 
(por ano). Dentre os serviços ofe-
recidos pelo SESC, além do aces-
so ao clube, destacam-se as ati-
vidades esportivas, as quais terão 
um custo mensal com desconto. 

Para saber os valores e mais in-
formações, acesse  www.sescma.
com.br/matriculas/ ou ligue para 
(98) 3216-3812. Servidor (a): tire 
já a sua carteira e aproveite!

A Diretoria do SINDSALEM in-
forma que a sede administrativa 
do Sindicato mudará em breve 
para a sala nº 5 da Casa do Traba-
lhador, localizada na Avenida Car-
los Cunha, nas proximidades da 
ALEMA, no Calhau. Antes da mu-
dança, porém, a sala passará por 
uma reforma, a fi m de oferecer 
mais conforto no atendimento 
aos associados. Vale ressaltar que 
por se tratar de uma cessão de uso 
por parte do Governo do Estado, o 
Sindicato não pagará aluguel pela 
sala, possibilitando investimentos 
em outras demandas da catego-
ria. Para a diretora de fi nanças do 
SINDSALEM, Luzenice Macedo, 
a mudança de sede tem, ainda, 
um caráter político, pois a Casa do 
Trabalhador foi feita para abrigar 
trabalhadores, fortalecendo, as-
sim, a organização e a luta de toda 
a classe. Por óbvio, a data efetiva da 
mudança será informanda com 
antecedência aos associados.  

NA CASA DO TRABALHADOR

SINDALEM MUDARÁ 
PARA NOVA SEDE

AUMENTO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO MA
BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTAS SUBIRAM DE 11% PARA:

R$ 2.001,00 a 3.000,00
R$ 3.001,00 a 5.839,45

R$ 5.839,46 a 10.000,00
R$ 10.000,01 a 20.000,00
R$ 20.000,01 a 39.000,00
Acima de R$ 39.000,00

12%
14%

14,5%
16,5%
19%
22%

O SINDSALEM convida seus associados para o “Carnaval da Asserca”, 
que será realizado de 23 a 25/02, a partir das 14h, na Associação dos Ser-
vidores da Caema, no Tirirical. Ao todo, serão três dias de muita festa, com 
animação da Banda da Asserca, do Bloco Maria Bebeu, além de muito pa-
gode swingueira. O melhor de tudo é que a entrada será gratuita para os 
associados do SINDSALEM. Saiba mais no site do Sindicato. Compareça!

CONFRATERNIZAÇÃO

FESTA DE CARNAVAL DE 23 A 25/02 NA ASSERCA


