
TIREM AS MÃOS DOS NOSSOS 
DIREITOS! REAJUSTE SALARIAL JÁ! 
O Projeto de Lei Complementar 04/2021 (PLC) 

enviado pelo prefeito Eduardo Paes para a 
Câmara de Vereadores é uma grave ameaça para 
o funcionalismo municipal do Rio de Janeiro; uma 
ameaça para a prestação dos serviços públicos em 
nossa cidade. 

O PLC ataca os salários, triênios, licenças 
e progressões de carreira dos servidores; vai 
cortar os investimentos públicos, inviabilizando 
o funcionamento de escolas, hospitais e outros 
serviços essenciais.

O PLC de Paes se enquadra com as propostas 
de Bolsonaro/Guedes - reforma administrativa 
em tramitação no congresso (PEC 32) - e imita o 
pacote de maldades de Claudio Castro enviado 
para a Alerj. Todos estes projetos extinguem direitos 
do funcionalismo e visam o enfraquecimento dos 
serviços públicos prestados à população. 

Os servidores públicos é que vêm salvando o Rio 
de Janeiro do caos total na pandemia. E o que os 
servidores recebem do prefeito, com este projeto? 
Perda de direitos e arrocho salarial – estamos há três 
anos sem reajuste!

O que está errado no PLC 04/2021:
1) É inconstitucional: propõe temas que competem ao 

Legislativo tratar, além de propor itens sobre os quais 
a prefeitura não tem autonomia, nem atribuição legal;

2) Exclui o Legislativo e a sociedade: é 
inconstitucional a fórmula de cálculo proposto pelo 
PLCpara definição da situação fiscal, excluindo o 
Legislativo e o Controle Externo da sociedade;

3) Terceirização e compadrio: nos ditos “encargos 
especiais”, contempla pessoas de fora do quadro 
funcionale indicados políticos; com isso, retira direitos 
estatutários do funcionalismo, como promoções e 
ascensão na carreira;

4) Privilegia “acordos coletivos” ao estatuto do 
servidor: prevê salvaguardas para os Acordos 
Coletivos e nenhuma garantia do cumprimento de 
direitos dos Servidores Estatutários, definidos em lei 
anterior;

5) Reforma da Previdência: traz embutida uma 
reforma da Previdência e imposição do Regime Geral 
de Previdência (RGPS), sem qualquer consulta à 
Câmara de Vereadores, atingindo em cheio o Regime 
Próprio de Previdência do servidor;

6) Perdas salariais: suspende a contagem de 
tempo para triênios e licença especial.

Vamos lutar pela retirada desse projeto da 
Câmara de Vereadores e pela recomposição salarial 
dos servidores há anos com salários e benefícios 
congelados. Contate as Regionais do Sepe e 
participe da luta contra o PLC 04/2021.
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PLC 04/2021 É O PACOTE DA PLC 04/2021 É O PACOTE DA 
DESTRUIÇÃO DE EDUARDO PAESDESTRUIÇÃO DE EDUARDO PAES

* Este Boletim do Sepe-RJ foi feito a partir de textos do MUDSPM



O retorno às aulas presenciais tem sido um 
desafio para professores e funcionários. Há 
problemas estruturais nas escolas, longe de 
serem resolvidos após mais de um ano de 
pandemia; além do desrespeito aos protocolos 
construídos pela própria prefeitura e da 
dificuldade em fechar turmas e escolas diante 
de casos de COVID.

A falta de funcionários e docentes torna-se 
uma regra e a SMERJ conta com a precarização 
e a exploração do profissional da educação para 
garantir o funcionamento das unidades.

No campo pedagógico, a Secretaria não 
dialoga com a comunidade escolar. A Resolução 
281 sobre a Certificação de Gestores expressa 
claramente uma visão de profissionais vistos 
como meros reprodutores das políticas da 
SME,meritocrática e ranqueadora, acabando 
com a gestão democrática.

Para mudar esse quadro, temos que lutar! 
Por isso, o Sepe convoca os profissionais 

a participarem de nossas assembleias e 
participarem intensamente das mobilizações.

NÃO À PRECARIZAÇÃO - MAIS DIREITOS 
E DIGNIDADE NA EDUCAÇÃO PÚBLICA

REDE MUNICIPAL RJ:

O Sepe irá visitar os gabinetes dos vereadores com os segmentos da categoria, levando a 
pauta específica e a pauta geral contra o PLC 04, por reajuste salarial para todo os servidores 
municipais e plano de carreira unificado da educação! 

Veja qual é o seu grupo e participe!
28/09: AEIs/PAEIs/AAEEs e PEIs;
30/09: Merendeiras/serventes/copeiras/porteiros e datilógrafos;
06/10: Agentes educadores e secretários escolares;
07/10: Professores anos iniciais e Professores anos finais/Diretores escola;
13/10: Terceirizados da educação; 
14/10: aposentados da educação. 
Ponto de encontro: na entrada da Câmara, sempre às 14h.

CALENDÁRIO: EDUCAÇÃO VISITA VEREADORES 
E EXIGE RESPEITO, VALORIZAÇÃO E DIREITOS


