
SINDIBEL
INFORMA

JULHO
2018

BOLETIM ESPECIAL CAMPANHA SALARIAL

Iniciada no dia 21 de março, a Campanha  Salarial teve o encerramento em  assembleia geral,  realizada no dia 26 de 
junho, quando 90% dos servidores e empregados públicos da PBH, representados pelo Sindibel aprovaram as propostas
apresentadas pela prefeitura. 

No processo de negociação, foi garantida a reposição da in�ação, porém, algumas demandas econômicas pontuais 
apresentadas na revisão ou implantação dos planos de carreira signi�caram reajuste de 8,28 a 35,67%, conforme alguns
cargos.

As pautas especí�cas em negociação na revisão dos planos de carreira e propostas não encaminhadas para negociação,
por não ter tido a conclusão dentro da própria categoria, continuam em processo de demanda junto à Administração.

  

 Resultados da Campanha Salarial 2018: 
Recomposição da inflação e alguns avanços históricos! 

90% DA CATEGORIA APROVA 
PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SALARIAL 

DE 2018

Federação Interestadual dos Servidores
Públicos Municipais e Estaduais



OS PRINCIPAIS PONTOS 
NEGOCIADOS

BOLETIM ESPECIAL CAMPANHA SALARIAL

1) 2,43% de reajuste nos vencimentos para todos, incidindo
também sobre os abonos, adicionais e grati�cações; 2,5% no 
vale refeição;

2) Correção do valor da hora para quem tem a jornada de 30 
horas com relação a de 40 horas, que traz um impacto imediato 
com índices variáveis de 8% a 32% para aqueles que fazem a 
jornada de 30h, para quem faz a extensão de jornada e para 
efeitos de aposentadoria para quem tem opção de jornada de 
40h, reduzindo, signi�cativamente suas perdas;

3) Criação da tabela de 24h para os pro�ssionais de nível supe-
rior, que fazem a jornada de 20h mais 4h, o que tratará re�exos 
no pagamento dos quinquênios; reconhecimento do tempo 
para efeito de pagamento de quinquênios retroativos a 2008 
para Agentes de Combate  à Endemias (ACE) e Agentes Comuni-
tários de Saúde (ACS), representando mais 20% para dois terços
desses trabalhadores, e 10% para os demais; 

4) Equiparação do vencimento-base dos Analistas de Políticas
Públicas (APP’s) do Hospital Odilon Behrens (HOB) com os da 
administração direta, dos cargos da administração geral e do 
administrativo do HOB; e reajuste do abono deslocamento em 
100% para os servidores da �scalização;

5) Aprovação de novo PCCS para os Guardas Municipais, ACE e 
ACS e continuidade das negociações dos PCCS da Saúde, Adminis-
tração Geral e HOB;

6) Nova análise da receita e despesa do município em setembro/
2018, visando acréscimos de pagamento de férias-prêmio.



ACS E ACE: 
REIVINDICAÇÕES HISTÓRICAS CONQUISTADAS
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Dentre os pontos conquistados pelos ACE e ACS, está o adicional de tempo de serviço (quinquênio), contando o 
tempo desde o seu ingresso no emprego público na PBH. Sendo assim, 61% dos servidores, que entraram em 2008,
terão ganho de 20% a título de adicional por tempo de serviço e 32%, que assumiram entre 2009 e 2013, ganharão
10% (con�ra tabela). Também foram conquistadas as grati�cações dos supervisores no valor de R$ 350 (para o 
ACE II). 

Além disso, a categoria também receberá o reajuste salarial de 2,43% e de 2,5% no vale refeição para todos servi-
dores, aprovados em assembleia geral no dia 26 de junho. 

Outro avanço foi a aprovação do Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS) dos ACE e ACS que se deu de forma 
unânime pela assembleia especí�ca, realizada no dia 28 junho. O PCCS destas categorias garantiu reivindicações 
históricas, como a garantia do pagamento do piso salarial nacional mediante o repasse de 95% do valor pelo gover-
no federal. 

Entretanto, a luta não para, e o que ainda não foi atendido, continua sendo pauta de mobilização e luta do Sindibel
juntos às categorias.



CONQUISTA HISTÓRICA PARA 
SAÚDE, ADMINISTRAÇÃO/HOB E 

ÁREA JURÍDICA

Com a equiparação, foi atendida a reivindicação para corrigir a distorção do valor da hora paga aos servidores, que 
trabalham 30 horas semanais em relação aos de 40 horas, que ocorria desde a implantação da jornada 40 horas 
nessas áreas.
Com a negociação, os trabalhadores resgatam o tratamento isonômico entre os pro�ssionais do mesmo nível e a 
correção das perdas nos vencimentos provocados por essa distorção, trazendo efeito econômico combinado do rea-
juste de 2,43% e da equiparação do valor da hora de 8,28% a 10,55% na saúde, e, nos demais cargos de 12,41% a 
35,67%, inclusive para os aposentados com paridade.

Cargos bene�ciados:

Administração Geral
Ajudante de serviço operacional, auxiliar administrativo, oficial de serviço público, motorista,
telefonista, assistente administrativo, técnico de serviço público, educador social e analista
de políticas públicas.

Área Jurídica
Assistente de Procuradoria

Sáude e HOB
Agente Sanitário e agente de serviço de saúde
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Os valores corrigidos para cada grupo podem ser consultados na tabela abaixo do Dieese.



ADMINISTRAÇÃO GERAL

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte
Gestão 2018-2021: Unidade dos Trabalhadores pela garantia de direitos! 

Endereço: Av. Afonso Pena, 726 - 18º andar - Centro - Belo Horizonte/MG
Telefax: (31) 3272-9865 - E-mail: sindibel@sindibel.com.br - www.sindibel.com.br

 Sindibel 30 anos fazendo história junto aos Servidores  e Empregados Públicos Municipais

Níveis Fundamental e Médio

Tivemos um grande avanço em relação à equiparação das horas entre os servidores que trabalham de 6 a 8 horas.
Com este acerto, resolve-se boa parte dos salários dos servidores que estão aposentados, atingindo reajustes de até
35,67. 

Quanto à reforma do plano de carreira dos níveis fundamental e médio, estamos negociando com a PBH. Já tivemos
várias reuniões de negociação, mas precisamos melhorar a proposta. Precisamos �car atentos na tramitação desse
PL para garantir a aposentadoria integral com base nas 8 horas.

Nível Superior

Ocorreram dois avanços importantes. O primeiro foi a �nalização da revisão do PCCS dos Analistas de Políticas Públi-
cas. E, o segundo referiu-se à Assembleia dos Assistentes de Procuradoria onde foram eleitos: Representantes Sindi-
cais e do Núcleo da categoria. Na ocasião, iniciou-se o processo de construção/revisão do PCCS.
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FISCALIZAÇÃO

Dos pontos negociados com a PBH, estão:
 
1) Reajuste do vencimento-base em 2,43% a partir de agosto/18;

2) Rejuste das grati�cações no mesmo índice e mesma data do
reajuste do VB;

3) Reajuste do abono em 100%, de R$ 400 para R$ 800;

4) Mudança de nomenclatura do Cargo de Fiscal Integrado para 
Fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental;

5) Alteração da escolaridade exigida para o ingresso no cargo, de
nível médio para nível superior.


