
                                                                                                                                                                                               

 

                                 

 

 
 
Coronel Freitas, 13 de setembro de 2019. 

NOTA OFICIAL 

A Administração Municipal de Coronel Freitas, a respeito de uma greve anunciada pelo Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais a partir do dia 17/09, dirige-se à comunidade coronelfreitense para esclarecer 

que: 

 

1. No atual governo, TODOS os servidores municipais receberam O MESMO reajuste salarial anual, 

sendo: 

 2017: aumento salarial de 8,5% (inflação); 

 2018: aumento salarial de 1,82% (inflação) + 2,18% (aumento real); 

 2019: aumento salarial de 3,94% (inflação). 

 

2. Assim como já ocorreu em governos anteriores, em maio de 2019 a Administração Municipal realizou 

um processo natural de readequação de servidores, atendendo a critérios técnicos quanto ao seu grau 

de escolaridade e atribuições da função, sem privilégios ou ônus aos demais servidores; 

 

3. No último mês de agosto, os 165 servidores municipais concursados foram contemplados por Lei 

Municipal a receber todos os meses o vale-alimentação de R$ 80,00 não tributável; em substituição 

ao Prêmio Assiduidade, que era pago apenas uma vez por semestre e descontado no imposto de renda; 

 

4. Causa estranheza a postura do Sindicato em anunciar repentinamente o início de uma greve geral para o 

dia 17 e ainda divulgar inverdades sobre a política de valorização dos servidores municipais em 

redes sociais e aplicativos de conversa nas últimas horas, especialmente após todas as informações já 

prestadas pela Administração Municipal; 

 

5. No último mês de junho, a Administração Municipal recebeu representantes do Sindicato em uma 

audiência para tratar de uma pauta de reivindicação protocolada em 06/06/2019. Naquela ocasião e em 

ofício encaminhado ao Sindicato em 09/08/19, a Administração Municipal externou as dificuldades em 

criar despesas permanentes com folha de pagamento, especialmente pelas limitações financeiras 

impostas pela redução no repasse de 25% do Fundo de Participação dos Municípios, o que gera 

perdas anuais de cerca de R$ 2,5 milhões. Mesmo assim, demonstrou seu respeito e compromisso com a 

valorização dos servidores, relatando as ações concretas já adotadas e aqui descritas; 

 

6. Neste momento em que se faz necessário restabelecer a verdade à comunidade coronelfreitense, a 

Administração Municipal reafirma seu compromisso com a valorização dos servidores municipais e 

com o exercício de uma gestão pública profissional, responsável e eficiente, que junto destes 
servidores vem realizando uma série de obras, ações e programas em prol de toda a população. 

 


