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Ao chegar aos trinta anos de fundação, o Sindicato dos Servidores e 
Empregados Públicos de Belo Horizonte traz um acúmulo de muitas 
lutas e vitórias na defesa dos trabalhadores e na valorização do serviço 
público. Nesta edição do Jornal do SINDIBEL, um  pouco desta história 
é contada. 
Das associações que se uni�caram para fundar o SINDIBEL, após a 
Constituição em 1988, até ano de 2018, o país passou por muitas trans-
formações e o SINDIBEL também. O Sindicato que, incialmente, repre-
sentava, basicamente, a área da Saúde, da Administração Geral e da 
SLU, hoje representa a maioria dos servidores da Prefeitura de Belo 
Horizonte (PBH). A saúde continua sendo a maior base de representa-
ção, com seus quase 500 equipamentos. Os problemas relacionados à 
infraestrutura de trabalho, e, mais recentemente, à violência deman-
dam a atuação permanente do sindicato todos os dias do ano. A Admi-
nistração Geral com seus mais de dezoito cargos, especi�cidades e 
distorções salarais também é um desa�o permanente. A SLU e a Sude-
cap demandam atenção especial por estarem na linha de frente do 
ataque aos serviços públicos com a nova interpretação do judiciário de 
permitir a terceirização, inclusive, nas atividades �ns. Nesta histórica 
caminhada, outras categorias passaram a ser defendidas pelo sindica-
to: a Fiscalização de Vias Urbanas e Controle Ambiental, a Fiscalização 
da Vigilância Sanitária, as Fundações de Parques e Zoo Botânica e de 
Cultura, a Guarda Municipal, a Belotur. Cada qual trazendo novos desa-
�os e demandas de intervenção do Sindicato. Hoje, o SINDIBEL é um 
dos maiores sindicatos de servidores públicos municipais do país. Com 
sede própria mantém uma estrutura de departamento jurídico em 
apoio aos servidores não só em ações judiciais coletivas e individuais, 
mas também administrativas, principalmente, dando apoio no acom-
panhamento junto à Corregedoria, o que poucos sindicatos oferecem. 
Com quase 10 mil �liados, o SINDIBEL, apesar do �m do imposto sindi-
cal, manteve plenamente suas atividades políticas em defesa do servi-
dor. Mesmo com toda a crise política e econômica dos últimos anos, o 
SINDIBEL conseguiu impedir vários ataques aos direitos dos servidores 

municipais e alcançou conquistas econômicas especí�cas na maioria
das categorias representadas. 
Neste momento no qual o sindicato chega a sua maturidade, com 30 
anos de existência, a situação econômica do país continua imprevisí-
vel. E do ponto de vista político, as perspectivas não são tranquilizado-
ras, sobretudo, para os servidores públicos. Rumores de �m da estabili-
dade, das progressões na carreira, avaliações demissionárias, aumento 
de alíquota de contribuição previdenciária estão sendo lançados pela 
equipe econômica do novo governo. Talvez, como uma balão de 
ensaio. Talvez, como propostas já de�nidas. Estas ações somadas ao 
ataque de direito já consolidado pela Reforma Trabalhista, pela lei do 
teto de gastos e pela lei da terceirização ampla impõem uma necessi-
dade ainda maior de organização dos trabalhadores e fortaleci-
mento de suas entidades de representação.

 

Neste novo quadro, o SINDIBEL, mais uma vez, se antecipa, buscando 
aprimoração  na defesa dos servidores e empregados públicos. Apro-
vado em assembleia, o SINDIBEL muda sua forma de organização, 
estreitando a relação do sindicato com as associações de servidores, 
passando de regime presidencialista para regime de direção colegiada 
a partir de 2021, com uma diretoria ampliada para sessenta coordena-
dores, possibilitando que todos os cargos e carreiras possam estar
representados na direção do sindicato. 
Os desa�os são grandes. Mas um sindicato organizado e combativo 
junto a uma categoria de servidores e empregados públicos munici-
pais com consciência política de classe e disposição de mobilização, 
fortalecendo sua entidade representativa, tem amplas possibilidades 
de conseguir não só barrar a retirada de direitos, como conseguir 
conquistar as demandas legítimas dos trabalhadores.   

Israel Arimar de Moura
presidente do SINDIBEL
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Em assembleia geral, realizada no mês de novembro, foram aprova-
das alterações importantes no Estatuto do Sindicato.  Considerando 
a nova conjuntura de desa�o para os trabalhadores, principalmente, 
para os servidores públicos, a categoria decidiu alterar a organização 
orgânica de Direção Presidencialista para Direção Colegiada a partir 
de 2021, quando se encerra o mandato da atual gestão. 
A nova direção do SINDIBEL será composta de 60 coordenadores na 
Direção Executiva e seis membros no Conselho Fiscal, entre titulares 
e suplentes. Foi aprovado ainda a possibilidade de o Sindicato fazer 
convênio com as associações, uni�cando a organização dos traba-
lhadores com um novo modelo de desconto de mensalidade para os 
�liados. Atualmente, muitos servidores que são �liados ao SINDIBEL 
também são �liados à associações, que cobram mensalidade de R$ 
30 a R$ 35. Ao mesmo tempo, milhares de servidores que são �liados 
em associações não se �liam ao Sindicato em razão do percentual da 
mensalidade ser sobre a remuneração e alguns terem que pagar 
valores acima de R$ 100. A partir de janeiro de 2019, a maioria dos 
�liados pagarão mensalidade abaixo de R$ 25. Sendo que, nenhum 
servidor �liado, independente da remuneração, irá pagar valor 
acima de R$ 35 para usufruir de todos os direitos da luta organizada
do Sindicato.
As novas alterações do Estatuto abrem caminho para o SINDIBEL se 
tornar o maior sindicato de servidores e empregados públicos do 
país. Nos últimos 30 anos, o SINDIBEL sempre esteve lado a lado com 
os servidores em suas lutas cotidianas. A organização solidária dos 

trabalhadores permitiu que o Sindicato, para além da luta econômi-
ca, desse um apoio mais amplo individualmente, como por exemplo, 
o acompanhamento pelo Departamento Jurídico do Sindicato em 
processos judiciais e junto à Corregedoria sempre que demandado 
pelo servidor. O SINDIBEL é um dos poucos sindicatos que presta 
esse apoio. E, no acompanhamento de um único processo, conside-
rando os custos com os serviços jurídicos, o servidor já se bene�cia, 
gastando menos no pagamento das mensalidades à entidade do
que na contratação de um advogado se não for �liado.   

�������� �� ����� �� ��������� ��������
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Como se �liar?
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Você acredita que o seu patrão 
iria te dar aumento por livre e 
espontânea vontade? Os benefí-
cios viriam sem nenhuma pres-
são? Que o seu patrão defenda 
os direitos de você servidor? Pois 
bem, a resposta para estas 
perguntas é bastante simples: 
não. Um sindicato tem como 
principal função defender os 
interesses e os direitos das diver-
sas categorias de trabalhadores. 
Portanto, é a entidade sindical 
representativa de cada categoria 
que busca as devidas soluções 
para os impasses que surgem 
entre o trabalhador e o patrão. 
No caso dos servidores e empre-
gados públicos de Belo Horizon-
te é o SINDIBEL quem orienta os 
servidores sobre como cobrar da 
Prefeitura os seus direitos, como 
reajustes salariais. É ele quem 
organiza e mobiliza os trabalha-
dores para lutas, greves, nego-
ciação de acordos coletivos de 
trabalho, planos de carreira, 
assembleia geral para discussão 
e de�nição das reivindicações da 
Campanha Salarial. Além disso, o 
trabalhador �liado conquista 
descontos em clubes, faculda-
des, espaços de lazer através dos 

convênios �rmados. 
Contudo, muitos servidores acre-
ditam não ter motivos para se 
�liar ao Sindicato. Ledo engano, 
pois, a partir da união e da parti-
cipação de cada categoria, atra-
vés do SINDIBEL se fortalece, que 
se ganha corpo e segurança para 
travar as suas lutas. Portanto, 
�lie-se e participe! Ao não parti-
cipar, o sindicato perde total-
mente o objetivo de sua existên-
cia. De forma coletiva temos 
mais força. Sendo assim, quanto 
mais �liados existirem, mais 
sólida se torna nossa trajetória -  
na conquista de direitos e bene-
fícios -  já bem árdua em razão de 
diversos problemas e injustiças 
patronais que sofre
mos ao longo do tempo. 
De modo geral, enquanto princi-
pal ferramenta para a busca de 
valorização, reconhecimento e
manutenção dos direitos  con-
quistados, os sindicatos pos-
suem capacidade jurídica para 
intervirem como parte legítima 
em ações judiciais. Para contratar 
um advogado particular, tem-se, 
normalmente, um custo de R$ 39 
por hora. Sendo �liado, o servi-
dor tem direito à assessoria 

jurídica, entre outros benefícios. 
O SINDIBEL, por meio do seu 
Departamento Jurídico, presta 
orientação e auxílio em ações 
judiciais coletivas e/ou individu-
ais para aqueles servidores asso-
ciados. Essas ações geram custos 
altos para o Sindicato, bem como 
a realização de assembleias, 
publicações de editais, registro 
de documentos em cartório, 
entre outros serviços inerentes à 
atuação sindical. Custos esses, 
assim como outros, são �nancia-
dos pela contribuição dos asso-
ciados. Desta forma, se não há 
contribuição não há como o 
Sindicato continuar avançando 
na defesa dos
direitos trabalhistas.
Revogado na reforma trabalhis-
ta, o �m do imposto sindical foi 
validado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF) em junho deste 
ano. Sendo assim, ele passou a 
ser opcional aos trabalhadores 
mediante autorização prévia. 
Desta forma, tornou mais difícil 
custear as atividades sindicais e, 
assim, viabilizar a defesa dos 
interesses dos trabalhadores. É 
importante ressaltar que as 

negociações e conquistas 

promovidas pelo sindicato con-
templam tanto associados 
quanto os não associados. 
Apesar das di�culdades �nancei-
ras, o SINDIBEL mantém suas 
atividades em prol do servidor. 
Entretanto, com mais �liações e, 
consequentemente, mais recei-
ta, as ações sindicais só tendem a 
se ampliarem. Isto é, a �liação 
trata, acima de tudo, do fortaleci-
mento do sindicato. 
O servidor tem a liberdade de se 
�liar ou não. Entretanto, à 
medida que temos mais associa-
dos, aumentamos nossa repre-
sentatividade, ganhando mais 
força e voz e ampliamos diversos 
benefícios e parcerias �rmadas. 
Contamos com o apoio, a união e 
a força de todos os servidores 
para continuarmos avançando!

A �liação corresponde a 1,5% do salário 
bruto – com alíquota máxima de R$ 35 – do 
servidor descontado em folha de pagamen-
to mensalmente. Para se �liar o servidor pre-
cisa preencher o formulário de �liação e 
entregar uma cópia da sua carteira de iden-
tidade ou habilitação. O servidor da PBH 
pode se �liar na sede do SINDIBEL, pela �cha 
de �liação publicada no nosso site (www.-
sindibel.com.br) ou solicitando a visita de 
algum membro da diretoria em seu
local de trabalho.

JORNAL DO SINDIBEL
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1) Aumenta o poder de sua categoria nas 
decisões do sindicato;

4) Está apto a votar e ser votado em espaços 
institucionais de representação dos traba-

lhadores pelo Sindibel;

2) Fortalece a estrutura do seu sindicato para 
a luta;

3) Viabiliza as condições para a mobilização dos trabalhadores (internet, telefone, transporte 
para reuniões e idas aos locais de trabalho, materiais impressos, etc);

5) Pode votar e ser votado nas eleições da 
entidade;

6) Ganha descontos nos convênios que o Sindicato possui com clubes recreativos, universi-
dades, clínicas oftalmológicas, escola de línguas, viagens e turismo, advogado cível, etc;

7) Tem a sua disposição o departamento jurídi-
co do sindicato para ações de natureza traba-
lhista e atendimento inicial para casos crimi-

nais;

8) Tem o apoio e o acompanhamento contra 
a precarização das condições de trabalho, 

perseguições, processos na Corregedoria e 
assédio moral;

9) Garante o �nanciamento de organizações de assembleias, greves, manifestações, 
atos e ações políticas dirigidas pelo SINDIBEL contra reformas ou leis, que retiram 

seus direitos;

JORNAL DO SINDIBEL
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No início dos anos 1980, com reuniões em lugares improvisados e 
clandestinos, como numa sala cedida na Galeria do Ouvidor e outros 
locais emprestados por outras associações, um grupo de idealistas, 
importantes personagens do movimento sindical mineiro, forma a 
Comissão de Mobilizações para defender a ampliação dos serviços 
públicos com melhores condições de trabalho, melhorias salariais e
a valorização do servidor público municipal. 
Oriundo da ASAS (Associação de Representação dos Trabalhadores 
da Saúde da Prefeitura) e da ASPADI (Associação dos Servidores 
Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta de Belo Hori-
zonte), que teve forte relevância na luta pela Assembleia Constituin-
te e pelo direito de sindicalização, conquistado na Constituição 
Federal de 1988, o SINDIBEL teve sua fundação aprovada, em 1987, 
durante o 1º Congresso dos Servidores Públicos Municipais.  
Antes disso, em 1979, servidores da administração lutavam contra 
questões prejudiciais, praticadas pelo município. Entre elas, irregu-
laridade ou falta de pagamento da insalubridade, aumento na jorna-
da de trabalho e o não recebimento do 13º salário para os estatutá-
rios, vide que nas cidades de Sete Lagoas e Contagem já era pago.
Em 1987, ocorria o 1º Congresso dos Servidores Municipais, que 
levou ao plenário a luta pelo plano de carreiras. À época, se tratava 

de uma reivindicação que se arrastava há dez anos. Para eles, a situ-
ação se apresentava como um dos maiores arrochos salariais da 
história do país, o que deu espaço para a Campanha Salarial, duran-
te a gestão do prefeito Sérgio Ferrara.
Nesse cenário, no final dos anos 1980, quase que, simultaneamente 
à aprovação da Constituição Cidadã, em 1988, nasce o SINDIBEL – 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte – 
fundado com o objetivo da defesa, coordenação e representação 
legal das categorias, visando melhorias das condições de vida e
trabalho de seus representados.
Já no ano seguinte, houve a maior greve da história do SINDIBEL, 
quando 100% dos servidores paralisaram suas atividades. Com a 
inflação gigantesca, os salários eram bastante defasados. A PBH só 
decidiu negociar após dez dias de paralisação, tendo todas as cate-
gorias sido contempladas pelo aumento reivindicado. 
Três anos mais tarde, em 1992, o 2º Congresso, reali-
zado na Câmara de BH, bradava em defesa do servidor público e 
repudiava, por meio de moção, o desrespeito da PBH, que exonera-
va servidores em cargos de comissão sem qualquer aviso prévio.

SINDIBEL 30 ANOS NA HISTÓRIA

1988 - Das associações ao sindicato

JORNAL DO SINDIBEL
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Da trajetória de atuação

O SINDIBEL já teve como presidentes os 
seguintes servidores: Paulo César Machado 
(1998-1991); Vadil Rodrigues (1992-2001); 
Robson Itamar (2002-2007); Célia Lelis (2007-
-2013), Israel Arimar de Moura (2014-2017 e 
atual gestão, iniciada em 2018). Os servidores 
públicos municipais realizaram congressos, 
fórum máximo de decisão em 1987, 1992, 
2010, 2012 e 2016, onde foram aprovados os 
planos de atuação e luta a serem encaminha-
dos pelas diretorias do Sindicato.
Ao longo destes últimos 30 anos, o SINDIBEL 
consolidou participação efetiva no cotidiano 
das lutas dos trabalhadores. Mais do que 
pauta econômica, o sindicato buscou a melho-
ria da infraestrutura de trabalho e da garantia 
de direitos, se posicionando contra reformas 
prejudiciais aos trabalhadores, assédio moral e 
perseguições nos locais de trabalho e quali�-
cação na representação.  Novas categorias, 
além do núcleo inicial, Saúde, SLU e Adminis-
tração foram incorporadas ao sindicato: Fisca-
lização Geral, Sudecap, Fundações, 
Belotur e Guarda Civil Municipal. 

30 anos de luta e avanços

Durante três décadas de luta, o SINDIBEL – 
sempre ao lado dos servidores e empregados 
públicos municipais – conquistou inúmeras 
melhorias e avanços para os trabalhadores 
da capital, como planos de carreira, reajustes 
salariais, melhorias das condições de traba-
lho, direitos trabalhistas e concursos públi-
cos; realizando greves e mobilizações que 
ajudaram a construir a história do sindicalis-
mo mineiro e nacional. 
Por toda sua jornada, independente da sua 
gestão, o Sindicato entrou com várias ações 
jurídicas como o PLUS PSF e o 1/3 de férias, 
que está sendo pago aos trabalhadores da 
Saúde e também ações antigas, como o 
Processo Adelaide (AIS), que teve prazo de 
adesão reaberto neste ano, além do grande 
trabalho de denúncias junto ao Ministério 
Público como a da terceirização na SLU – a 

autarquia foi condenada a acabar com o 
trabalho terceirizado e obrigada a realizar 
concursos públicos. 
Na atual diretoria, destacam-se conquistas 
de reivindicações históricas, como o plano 
de carreira dos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) e Agentes de Combate à Ende-
mia (ACE), o aumento do quantitativo de 
percentual feminino na Guarda Civil Munici-
pal, a equiparação da hora trabalhada para 
jornada de 30 horas para os agentes de 
serviço de
saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, 
HOB, área jurídica, administração geral, a 
mudança de escolaridade e nomenclatura 
dos �scais integrados, o plano de carreira da 
Guarda Municipal, 30 horas nos equipa-
mentos da assistência, etc..

Rumo ao futuro

O movimento sindical brasileiro continua

 sendo um sujeito político forte e importante 
no cenário socioeconômico e político do 
país. Mesmo após tanta luta, infelizmente, 
ainda há muitas barreiras a serem derruba-
das, para que a Prefeitura respeite e valori-
ze de fato os servidores. 
Diante dos resultados do último processo 
eleitoral nacional e mineiro, a perspectiva do 
movimento sindical, levando em considera-
ção o cenário político e os impactos da refor-
ma trabalhista, que representa um retroces-
so sem precedentes nos direitos dos traba-
lhadores, conquistados após muito esforço 
ao longo dos últimos anos, vivemos um 
novo tempo político. A conjuntura é comple-
xa e difícil, o que exigirá do movimento 
sindical e dos trabalhadores vigilância, resis-
tência e inovação. Para tanto, temos que 
somar forças e começar a discutir com todos 
os servidores e empregados públicos muni-
cipais de Belo Horizonte sobre como vamos 
destravar essa luta. Temos uma única certe-
za: é fundamental que os trabalhadores 
fortaleçam seu sindicato, �liando-se e parti-
cipando das  atividades.
Sem esquecer-se do passado marcante, que 
serve de memória e avaliação para o presen-
te e de espelho para prospectar o futuro, 
nós, o SINDIBEL, que somos fortes e atuantes 
graças à união e ao apoio coletivo da base, 
continuaremos seguindo �rmes, atentos e 
entusiastas a �m de escrever nas próximas 
páginas da nossa história inúmeros outros
momentos de glória.  
Nesses 30 anos, o SINDIBEL veio se inovan-
do. Antes do �m do imposto sindical, delibe-
rou em congresso a devolução do repasseà 
entidade para os seus �liados, foi o primeiro 
sindicato a de�nir �liação à Central Sindical 
através de plebiscito, ampliou a democracia 
de representação, elegendo o conselho de 
representantes por local de trabalho (hoje já 
são 700 representantes), além de núcleos de 
trabalhadores na base para participar dos 
processos de negociação de cada categoria. 
Neste ano de 2018, o SINDIBEL dá mais um 
passo rumo à modernização, decidindo 
mudar a sua formação de organização: presi-
dencialista para direção colegiada com 60 
diretores, representando todas as categorias 
a partir de 2021.

JORNAL DO SINDIBEL
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BELOTUR

Sempre ao lado dos empregados públicos da 
Belotur, negociando e �rmando Acordos Cole-
tivos de Trabalho (ACT) em benefício dos 
trabalhadores, em 2014, a representação 
desses trabalhadores pelo SINDIBEL foi coloca-
da em xeque pela empresa. Contudo, a ação 
movida na Justiça do Trabalho teve um �m 
favorável ao Sindicato e aos trabalhadores, 
que continuaram sendo representados pelo 
SINDIBEL. Para a gestão da época, o processo 
passou como uma estratégia da Belotur para 
postergar a discussão e a negociação do ACT
2014/2015 e enfraquecer a categoria.
Em 2016, o reajuste salarial da categoria teve 
que ser levado a dissídio coletivo, referente ao 
ACT 2015/2016. Na ocasião, o TRT declarou 
legal a greve realizada pelos servidores e de�-
niu reajuste de 8,5%, inclusive sobre as cláusu-
las sociais. O valor conquistado para um único 
ano foi quase duas vezes maior do que o
reajuste para dois anos, de 5%.
Em 2018, dando início a uma possível precari-
zação da empresa, a atual gestão da Belotur 
demitiu indevidamente cerca de 43 funcioná-
rios, entre eles, quatro membros da comissão 
de negociação de trabalhadores e um dirigen-
te sindical, que possuem garantia de estabili-
dade, prevista no acordo coletivo de trabalho. 
Contudo, após vitória do SINDIBEL em quatro 
liminares consecutivas, que obrigava a empre-
sa a fazer a reintegração dos trabalhadores e 
impôs multa por não cumprimento da senten-
ça judicial, a Belotur procedeu com a reinte-
gração dos membros da comissão, que haviam 
sido demitidos. Em dezembro, depois de 
inúmeras reuniões e assembleias, os trabalha-
dores conquistaram reajuste de 19,5%, soman-
do os ganhos negociados no ACT 2018-2019 e 
da revisão do plano de carreira.

As coisas eram mais difíceis. Antes era só por 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)”, explica o 
diretor Antônio Barbosa, que iniciou no sindi-
cato em 2012 como delegado sindical. 
O SINDIBEL apresentou a proposta do primeiro 
plano de carreira, em 2007, que representou 
grande avanço para os trabalhadores, uma vez 
que, vieram benefícios como plano de saúde, 
ticket e ganhos salariais, inclusive avaliações
de desempenho por tempo de serviço e esco-
laridade. 

Em 2015, o momento notório foi quando os 
trabalhadores �zeram greve por 32 dias, reivin-
dicando tratamento igualitário do salário dos 
engenheiros com percentual para os níveis 
médio e fundamental. “Tivemos um ganho de 
cinco parcelas de pagamento, e criou-se uma 
emenda municipal parlamentar que gerou a 
porcentagem de 23% para todos os trabalha-
dores”, conta. Porém, o prefeito Márcio Lacer-
da, junto à Procuradoria, vetou a emenda. A 
Justiça do Trabalhou deu ganho de causa para 
a prefeitura. Durante esta grande luta, o SINDI-
BEL deu total apoio, dando estrutura �nancei-
ra, administrativa e jurídica. “Esse papel do 
sindicato gerou uma força maior com a �liação 
em massa”, salienta. A partir daí, foi instituído o 
Fórum dos Trabalhadores da Sudecap com o 
objetivo de tratar assuntos em conjunto com o
SINDIBEL. 
Hoje, o tratamento aos trabalhadores é mais 
humanizado, com melhorias nos campos de 
trabalho (a maior parte da divisão operacional 
trabalha na rua), que são frutos de reuniões

com o governo.
Ainda há processos pela requisição das férias
-prêmio do regime CLT e várias causas foram 
sentenciadas e está em fase de precatório. Em 
2018, junto ao Fórum, o SINDIBEL encampou a 
luta pela revisão do plano de carreira já enca-
minhado à PBH, que deve resultar em avanços 
com correção salarial e aplicação da nova
tabela de níveis.

Antes de terem o SINDIBEL enquanto entidade 
sindical, os trabalhadores da SLU recorriam à 
associação para lutar por seus direitos. Toda-
via, segundo o diretor Vander Lúcio dos 
Santos, era uma época muito difícil, pois “a 
associação dependia muito de ajuda �nancei-
ra e infra-estrutura de outras entidades. Os 
garis não tinham benefício, as mulheres iam 
pra rua sem local adequado para trocar de 
roupa, não havia banheiro, os garis de varrição 
não tinham calçados – pegavam da rua, inclu-
sive –, os uniformes eram improvisados. Antes 
não tinha o URPV (unidade de reciclagem de 
pequenos volumes), hoje a população conta 
com este local para descarte de entulhos”,
lembra. 

Os EPIs de segurança, quiosques femininos e 
outras conquistas só vieram quando o SINDI-
BEL se somou a luta desses trabalhadores. 
Atualmente, os empregados da SLU têm bene-
fícios, como  ticket, plano de carreira desde 
2012. Antigamente, o salário atrasava bastan-
te. “Hoje, ainda é pouco. Mas, sob o olhar 
atento do sindicato e dos servidores, é pago 
em dia”, conta. 

SLU

SUDECAP
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CONQUISTAS E LUTAS

Juntos há 30 anos, o SINDIBEL e a autarquia 
remontam uma história de muita garra. Em 
1989, houve a maior paralisação na SLU, 
quando 100% dos trabalhadores paralisaram 
as atividades. “A maior conquista nossa foi 
quando os trabalhadores começaram a acre-
ditar no SINDIBEL e saíram para a rua”, explica. 
Em 2012, teve maior ganho os cargos adminis-
trativos. Atualmente, os trabalhadores lutam 
pela correção das distorções salariais, como 
no nível fundamental, que não foram
plenamente contemplados. A revisão do PCCS 
já foi prometida pelo governo para 2019. 
 

 
 

 

O SINDIBEL formulou a primeira proposta do 
plano de carreira para os servidores da área, 
em 1991. Em abril de 1997, a PBH enviou ao 
sindicato a primeira proposta institucional, 
sendo rejeitada pelos servidores. Após dois 
anos, foi apresentada a nova proposta do
plano de carreira para os servidores.
No ano de 2001, os servidores da Administra-
ção �zeram uma greve histórica pela luta da 
implementação do PCCS. “A pressão da greve 
na área administrativa resultou em importan-
te abono e início da negociação efetiva do 
plano de carreira”, conforme publicação em
jornal do sindicato de janeiro 2002.
Os servidores da administração geral aprovam 
plano de carreira apresentado pela prefeitura 
(2003). Destaques: os níveis elementares e 
médio receberam reajuste salarial de 45%, 
previstos para 2004; servidores apostilados 
tiveram vantagem pessoal paga e atualizada 
em 2003; garantia de pagamento da GDA e 
GITS para os servidores de nível superior; 
abono de R$ 35; reajustes salariais variaram de

2% a 45%.. (Fonte: Boletim Especial da Admi-
nistração Geral do SINDIBEL, agosto de 2003).
Em 2007, os servidores do nível médio e 
fundamental tiveram 17% de reajuste,  os de 
nível superior tiveram a incorporação da GITS 
e foi dada a opção para a jornada de oito 
horas, além do reajuste salarial. A lei foi apro-
vada em dezembro e a opção foi efetivada em
 2008.   
No ano de 2010, o Sindicato conseguiu reajus-
te de 15% para o nível médio da administra-
ção .
Em março do ano seguinte, o Sindicato 
denunciou ao Ministério Público a terceiriza-
ção da assistência social através da AMAS.
Após várias reuniões, denúncias e ações políti-
cas do SINDIBEL, em 2012, a Prefeitura realiza 
concurso para o cargo de APP (serviço social, 
psicologia, educação física, administração, 
ciências contábeis e ciências econômicas).
Depois de denúncia do SINDIBEL, de que, em 
fevereiro de 2013, nem 1% dos concursados 
de 2012 tinham sido nomeados, e, após atos 
reivindicatórios, a PBH realiza nomeação em 
massa. O quadro, à época, era de 80% de 
terceirizados no SUAS, sendo que depois das 
intervenções do sindicato, o quadro atual é de 
quase 100% de pro�ssionais concursados.
O ano de 2014 foi marcado também por 
importantes lutas, como a dos assistentes de 
procuradoria, que ingressaram na PBH,  atra-
vés de concurso, com jornada prevista de 8 
horas diárias. Entretanto, ao iniciarem suas 
atividades, a PBH constatou que não havia 
previsão legal para essa jornada, enquadran-
do-os na jornada de 6 horas com redução 
violenta dos salários. Os servidores denuncia-
ram a situação ao Sindicato, que iniciou a luta 
para corrigir a injustiça. Realizou-se inúmeras 
reuniões, um ato na CMBH, várias idas a gabi-
netes dos vereadores, reuniões com o gover-
no, greve, mobilizações e outras atividades. 
Após essas ações, a prefeitura publicou o 
decreto 15768/14, abrindo opção para a jorna-
da de 8 horas.
Dando continuidade ao processo de garantia 
de direitos, o sindicato lutou, em 2015, contra 
a implantação do Serviço Social Autônomo 
(SSA), garantindo a continuidade da oferta da 
assistência social enquanto política pública na
perspectiva de garantia dedireitos.
Outra conquista histórica na luta dos trabalha-

dores foi a implantação das 30 horas para os 
Analistas de Políticas Públicas, lotados na 
provisão de serviços do SUAS. A luta iniciou-se 
em 2013 por meio de vários atos, dentre eles, 
audiências públicas na CMBH, visitas aos gabi-
netes, diálogos com a gestão e a “Campanha 
30 horas já”.  Em 2018, os APPs
efetivaram essa conquista. 
Ainda no ano de 2018, o SINDIBEL, mediante 
reivindicação antiga dos servidores da carreira 
da Administração Geral, consegue conquista 
na equiparação da hora trabalhada dos servi-
dores, que cumpriam jornadas de seis horas 
com os trabalhadores de oito horas, trazendo 
ganhos de 12,41% a 35,67%. Além disso, o 
SINDIBEL conseguiu a garantia do reajuste na 
jornada complementar dos aposentados. Os 
reajustes da jornada complementar serão na 
mesma data e índice  do reajuste do salário 
efetivo. Vale salientar que, em relação à 
incidência dos quinquênios sobre a jornada 
complementar dos aposentados, o SINDIBEL 
saiu-se vitorioso em todos os 
processos até o momento.
“Nada nunca foi fácil para esta categoria de 
lutadores, mas, aos poucos, e com muita garra 
vamos alcançando vitórias. Desistir jamais!”,  
a�rma a diretora do SINDIBEL, Adriana Soares.

O SINDIBEL representa a Guarda Civil Munici-
pal a partir de 2012. Desde o momento desta 
representação, diversas conquistas
foram alcançadas, como o 1º concurso interno
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para Guarda de Classe Especial; troca do 
comando, saída dos militares para guardas de 
carreira; redução da jornada de 44 para 40 
horas semanais, estatuto dos guardas, em 
Brasília, direito do porte de arma em serviço e 
fora; ganho de periculosidade, em 30%; 
reajuste salarial, progressões na carreira por 
tempo e escolaridade, mudança da GDE de 
valor �xo e recebimento do retroativo por
escolaridade; formação dos  guardas, pela
própria GM.
No início deste ano, os guardas assumiram 
cargos de diretores no Sindicato. “Para a cate-
goria, é importante o apoio que a GCM 
recebe, pois, por intermédio do SINDIBEL, que 
se conquistam os objetivos da categoria, 
como as melhorias salariais, o plano de carrei-
ra, progressão por tempo de serviço. É um
conjunto de ações juntamente à categoria, 
que visa o bem maior dos servidores da GM”, 
a�rma o diretor Flávio Castro. 
A luta pela melhoria das condições de traba-
lho e equipamentos não para, mas se faz 
bastante importante a participação da cate-
goria. “A guarda não vive só de vitórias. Como 
toda batalha, tem os percalços, mas não se 
pode retirar o mérito do sindicato. O apoio 
efetivo da categoria é importante para dar 
base e respaldo para o sindicato”, a�rma.
Também em 2018 mais uma luta histórica das 
Guardas foi vencida: mudança do efetivo 
feminino de 5% para 10%. Além disso, aconte-
ceu o 1º Encontro Estadual de Guardas Femi-
ninas e participação dos guardas em seminá-
rios e congressos. O reajuste salarial, reformu-
lação do plano de carreira com previsão de 
prova para subinspetor para �nal de 2020, 
aumento do efetivo para mais de dois mil 
guardas e aprovação da abertura de concurso 
para 500 guardas se destacam entre os princi-
pais avanços de 2018.

A Campanha Salarial 2018 contemplou 
também os aposentados, pois, foram incluí-
dos na equiparação da hora trabalhada de 30 
para 40 horas, que também receberão
essa diferença.  Para os servidores, que rece-
bem jornada complementar, terão reajuste no 
mesmo índice toda vez que os vencimentos

bases forem alterados.

À frente da diretoria dos Aposentados/Grupo 
Convivendo, Ângela Assis, destaca uma série 
de ações promovidas e/ou apoiadas pelos 
SINDIBEL. Em novembro, o Fórum do Idoso 
dos grupos de convivência das regionais: Cen-
tro-sul, Leste e Nordeste, convocado pela 
Coordenadoria do Idoso e Conselho Munici-
pal do Idoso teve a participação de oito inte-
grantes do Convivendo e da diretora. O Fórum 
foi um momento de preparação para as 
pré-conferências da pessoa idosa, realizadas a 
partir do dia 10 de dezembro. Houve um 
momento de contextualização do papel da 
conferência e do Conselho. Foram formados 
grupos com cinco eixos: saúde, mobilidade 
urbana e transporte, educação, moradia e 
lazer controle social e participação da socieda-
de civil nos conselhos. Houve debate e a apre-
sentação de propostas. O presidente do Con-
selho falou da importância do evento e 
convocou os presentes para as conferências 
regionais, que serão preparação para a muni-
cipal, estadual e nacional. Em julho de 2019, 
acontece a eleição dos novos conselheiros e 
mesa diretora. “Venho conversando e articu-
lando sobre a importância da participação 
dos nossos idosos �liados como
representante no conselho”, a�rma.
A diretoria dos aposentados, frequentemente, 
realiza análise do momento político das 
mudanças de governo e eleição dos legislati-
vos, a �m de deixarem os aposentados aten-
tos à perda de direitos, a importância de 
cobrar daqueles que elegeram posicionamen-
to às reformas que estão para serem votadas, 

como a reforma da previdência. 
Sobre a importância de se �liar: Não só pela 
questão do acompanhamento jurídico, há 
uma priorização do SINDIBEL ao bem estar 
físico, mental e qualidade de vida, trazendo 
programações culturais e de lazer, ressalta 
Ângela. O Convivendo se reúne todas as 
sextas-feiras com aulas de dança, bingo, roda 
de conversas, coral, confraternizações em 
datas comemorativas (dois passeios anuais). 
“O aposentado está inserido na nossa luta 
diária e não retirada de direitos”, diz.
 

Até 2004, os �scais se organizavam exclusiva-
mente através de associações, �cando algu-
mas vezes fora do reajuste geral de salários. A 
partir de 2005, dois �scais de vias urbanas 
passaram a compor a direção do sindicato. 
E após avanços da �scalização de vias e de 
limpeza urbana, conseguidos através do 
SINDIBEL, essa representação foi estendida a 
toda Fiscalização. 
Além do acompanhamento cotidiano pela 
melhoria das condições de trabalho e apoio 
aos �scais contra perseguições, o SINDIBEL 
junto à categoria, conseguiu a uni�cação, em 
2011, das �scalizações de posturas, obras, vias 
urbanas, SLU e controle ambiental, criando a 
Fiscalização Integrada, que, em 2018, passa a 
ser Fiscal de Vias Urbanas e Controle Ambien-
tal com mudança de escolaridade para nível 
superior.
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Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os 
Agentes de Combate à Endemias (ACE) exer-
ciam suas atividades no município com víncu-
los precários de trabalho. Com a instituição da 
Lei 9.490, de 14 de janeiro de 2008, foram 
criados os empregos públicos de ACS e ACE I e 
II. Desde então, o SINDIBEL tornou-se repre-
sentante legítimo dessas categorias, o que 
signi�cou, por meio de muita luta junto aos 
trabalhadores, várias conquistas das catego-
rias. No ano de 2010, o ACS conquistou o direi-
to à insalubridade e aos vales transporte e 
alimentação. Através da lei 10.671/13, outra 
reivindicação foi alcançada: o PLUS (Prêmio 
Pró-Família) valor integral, que todos os pro�s-
sionais da equipe de saúde da família rece-
biam com exceção dessa categoria. No ano 
seguinte, com muita pressão do Sindicato, o 
ACE consegue ser incluído na equipe de saúde 
da família, passando a receber o PLUS como 
apoio. Pela Lei 10.871 de 2013, as categorias 
de ACE e ACS passaram a ter progressão na 
carreira e avaliação de desempenho.
Em relação aos reajustes salariais, foi conquis-
tado por meio das campanhas salariais e 
movimentos de rua. Assim, essas categorias 
conseguiram a garantia de reajuste sempre 
que as outras categorias tinham o salário 
reajustado. Ao longo dos anos, o SINDIBEL, 
por meio do departamento jurídico, vem 
fazendo a defesa e o acompanhamento na 
Corregedoria dos servidores em atuações de 
assédios acidente de trabalho e outros, tendo 
ajuizado mais de 80 processos. Além disso, há 

ainda as ações trabalhistas já julgadas e outras 
em processo. O SINDIBEL exerce permanente-
mente ações em busca de solução para con�i-
tos ocorridos no ambiente
de trabalho. 

Atualmente, a conquista mais importante 
para as categorias foi a aprovação do PCCS, 
construído pelo sindicato, amplamente discu-
tido e redigido com a participação das catego-
rias, que enfrentaram desde o início da carrei-
ra longos debates em mesas de negociação 
para implementação da lei 11.136 de 18 de 
outubro de 2018. A partir da lei, os ACE e ACS
passaram a receber:
• Adicional de tempo de serviço (quin-
quênio), contando o tempo desde o seu 
ingresso no emprego público na PBH;
• Reajuste salarial de 2,43% e de 2,5% no 
vale refeição para todos os servidores;
• Progressão na carreira por escolarida-
de e avaliação de desempenho. 
E, ainda, a garantia de exercer as suas atribui-
ções, conforme a Lei Federal 11.350/06, e 
atualização na tabela salarial (conforme Lei 
12.994/14), que garante o pagamento do piso 
salarial nacional, de acordo com repasse da
União.

O primeiro concurso para a Fundação ZooBo-
tânica de Belo Horizonte ocorreu no ano de 
1996, que foi realizado sem plano de carreira. 

Nos anos 2000, os trabalhadores junto ao 
SINDIBEL iniciaram a luta para que a categoria 
fosse amparada por um plano de carreira. 
Depois de intensa luta, em 2006, ocorreu a 
implantação do PCCS desses servidores. 
Segundo o ex-diretor da área, Fernando Silva 
Santos, antes do plano havia na carreira uma 
jornada complementar, que mudava anual-
mente, o que era motivo de coação frente aos 
trabalhadores.  Com o plano, a jornada com-
plementar foi extinta, trazendo, assim mais 
garantia ao trabalhador. Além disso, permitiu 
a progressão na carreira de 3 em 3 anos, atra-
vés da avaliação de desempenho, e a realiza-
ção do segundo concurso, visto que, havia 
uma defasagem imensa de servidores, abrin-
do, assim, espaço para a terceirização. 
Outras vitórias importantes foram a conquista 
do fornecimento do vale lanche, em 2009, e o 
fornecimento do �ltro solar – que foi decidida 
após intervenção da Justiça, no Ministério
Público.
Recentemente, no governo Kalil com a refor-
ma administrativa, ocorreu a integração das 
fundações, que se tornou Fundação de 
Parques Municipais e ZooBotânica. A integra-
ção ampliou a atuação da Fundação ZooBotâ-
nica, deixando-a mais atuante e com maior
número de trabalhadores.
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CONQUISTAS E LUTAS

SAÚDE

Trabalhadoras e trabalhado-
res da saúde têm protago-
nismo na história do 
SINDIBEL

A partir da luta dos servidores da saúde por 
melhores salários, em 1984, surgiu a ASAS – 
Associação dos Servidores Área da Saúde – , 
que agregou outros grupos de servidores e 
associações, em 1987, formando a ASPADI. No 
ano seguinte, com a promulgação da Consti-
tuição Cidadã, em 1988, que garantiu a livre 
associação sindical dos servidores públicos, 
foi fundado o SINDIBEL. A partir de então, são 
realizadas várias lutas e vieram muitas
conquistas. 
Em 1996, o SINDIBEL apresenta proposta do 
plano de carreira da área da saúde, sendo 
instituído no mesmo ano que o estatuto do 
servidor, o PCCS organizou a evolução da 
carreira com progressões horizontais e por 
escolaridade, prevendo a possibilidade da 
prestação da extensão para os pro�ssionais de 
nível superior da saúde; trouxe a possibilidade 
da incorporação da extensão da jornada; criou 
o abono de estímulo à �xação pro�ssional, de 

acordo com a classi�cação das unidades; 
provimento de cargos e remuneração.
No ano de 2004,  tivemos o 
pagamento do abono para os pro�ssionais de 
nível superior do plantão do CERSAM.
Através da Lei 9.154 de janeiro de 2006, insti-
tuiu-se o plano de carreira dos trabalhadores 
do Hospital Metropolitano Odilon Behrens 
(HMOB), que garantiu evolução na carreira 
com progressões horizontais e por escolarida-
de, promoção por tempo de serviço e paga-
mento do abono de urgência, conforme 
classi�cação dos setores.
Após reivindicação e luta do SINDIBEL, foi 
instituído, em 2007, o abono por cumprimen-
to de plantão em datas especiais para as 
unidades de urgência e emergência e unida-
des básicas de saúde. 
Mais conquistas importantes para os trabalha-
dores, em 2010:
 
• Os servidores da rede complementar 
passam a receber o abono de rede comple-
mentar; 
• Por meio da Lei 9816/10, os pro�ssio-
nais de 40 horas tiveram a correção sob a 
jornada;
• Reconhecimento dos cursos técnicos 
para �m de progressão de modo que os agen-
tes de serviço de saúde passam a ter o direito 
a 1 nível na carreira por conclusão de curso
técnico relacionado à saúde, 
• Instituição da função pública de 
Gerente Adjunto de unidade de saúde para os
servidores efetivos.
No ano seguinte, 2011, ocorreu a extensão do 
pagamento do abono por cumprimento de 
plantão em datas especiais para os Agentes de 
Serviço de Saúde, Técnico de Serviço de 
Saúde, Técnico Superior de
Saúde, Enfermeiro e Cirurgião Dentista.
A criação dos cargos dos educadores físicos se 
deu em 2012. Con�gura-se uma conquista da 
entidade sindical após reivindicar junto ao 
governo municipal a inclusão no concurso da 

saúde. Estes pro�ssionais exerciam suas ativi-
dades nas Academias da cidade com vínculos 
precários. A primeira nomeação ocorreu em 
novembro de novembro de 2012.
O SINDIBEL, em 2014, após negociações junto 
à PBH, garantiu a equiparação dos Técnicos de 
Serviço de Saúde com o Assistente Adminis-
trativo e dos Agentes de Serviço de Saúde
com o Técnico de Serviço de Saúde.

Conquistas históricas para a saúde marcaram 
o ano de 2018:
 
• Agente de Serviço de Saúde (Técnico 
de Serviço de Saúde 30 horas) e Agente Sani-
tário: equiparação do valor da hora paga para 
os servidores, que trabalham 30 horas sema-
nais em relação aos de 40 horas,  distorção que 
ocorria desde a implantação da jornada de 40 
horas;
• Criação da tabela de 24 horas para os 
pro�ssionais de nível superior, que faziam a 
jornada de 20 mais 4 horas, que re�ete no
pagamento dos quinquênios;
• Os Analistas de Políticas Públicas do 
HMOB também obtiveram a equiparação do 
vencimento-base dos cargos da adminis-
tração.

A diretora do SINDIBEL, Andréa Hermógenes, 
reforça: “Com a efetiva participação dos servi-
dores, o SINDIBEL segue forte na defesa da 
classe trabalhadora.”


