
SERVIDORES PASSAM A TER DIREITO A LICENÇA 
PRÊMIO, MAIOR INDICE DE BONIFICAÇÃO NA 

APOSENTADORIA E NOVA DATA BASE 

O  Sindicado dos Funcionários Públicos do Município de 
Resende conseguiu no dia 11 de abril a assinatura do 
Prefeito José Rechuan Jr. no novo Estatuto do Servidor. 

A negociação para o texto do novo estatuto, que foi formulado 
pelo SFPMR em conjunto à Comissão de Valorização do Servi-
dor, nomeada pelo Executivo, levou mais de dois anos sendo 
desenvolvida e mais um ano 
para ser assinada pelo Pre-
feito, e este novo texto traz 
benefícios e melhorias que 
vinham sendo reivindicados 
pelos servidores à mais de 
10 anos, dentre eles a Licen-
ça Prêmio, que havia sido 
considerado inconstitucio-
nal por vício de iniciativa no 
Estatuto atual, e que passa a 
beneficiar o servidor a cada 
período de cinco anos com 
três meses de férias, sendo 
que um mês pode ser trans-
formado em pecúnia e os 
outros dois gozado como fé-
rias ou usados para antecipar o tempo de aposentadoria. Este 
benefício passa a valer considerando sua retroatividade desde 
o ano de 2002, sendo assim, todos servidores que trabalharam 
entre 2002 e 2014 passam a ter dois períodos de aquisição com-
pletos e um terceiro ciclo já iniciado.
 O novo texto prevê ainda extensão da Gratificação 
por Conclusão de Curso que passa a atingir os servidores a par-
tir do segundo grau. No texto antigo este benefício só atingia 
os servidores a partir da pós-graduação “lato sensu”. Com este 
incentivo o SFPMR espera incentivar os servidores a se gradua-

rem.
 A partir da implantação o novo Estatuto, o servidor am-
plia ainda o percentual de Bonificação pela Aposentadoria, que 
passa de 20% por ano trabalhado para 30%, calculado pela mé-
dia dos últimos cinco anos de remuneração ou dos últimos doze 
meses, aplicando a forma que for mais vantajosa para o servidor 

e já em 2015 o Funcionário Pú-
blico tem ainda uma nova data 
base que passa de 1º de maio 
para 1º de março.
 “Lutamos muito para che-
gar nestas conquistas, que 
atingem todos os servidores e 
trazem antigas reivindicações 
para dentro de nosso Estatuto. 
O trabalho do Sindicato junto 
com a Comissão de Servidores, 
dando corpo a este novo texto 
e criando um Estatuto que aten-
da ao servidor foi direcionado 
de forma que fosse possível ser 
aplicado pela prefeitura e é re-

compensador ver isso saindo do 
papel e beneficiando todos servidores públicos e suas famílias. 
Estamos vendo aqui o nascimento de uma nova realidade, mais 
justa e digna para o servidor público. Conseguimos corrigir anti-
gas distorções como a Licença Prêmio, que será aplicada retroa-
tiva a 2002 e era a maior reivindicação dos servidores que viram 
este direito ser podado de forma cruel pela gestão anterior. Mu-
damos nossa data base, pois a atual atrapalhava na negociação 
em períodos eleitorais e ampliamos várias conquistas. É a reali-
zação de um sonho” explica o Presidente do SFPMR, Marco Cor-
rea da Silva, o Marquinho do Sindicato.

FESTA DO TRABALHADOR 2014
O   Sindicato dos Funcionários Públicos do 

Município de Resende está organizando a 
Festa do Trabalhador 2014, em parceria com 

a PMR. O evento acontecerá no dia 1º de maio, no 
Parque de Exposições Francisco Fortes Filho, de 
14 às 20 horas, e contará com a apresentação dos 
grupos Clareou e Jô e Samuel.
 O Sindicato estará sorteando vários prêmios, 
como TVs de tela plana, microondas, bikes, tablets, 
computadores portáteis e máquina de lavar,  além 
de uma moto Honda 150cc e um carro 0 Km.

 No sorteio, 50% dos prêmios e o carro 
serão sorteados exclusivamente para os servidores 
sindicalizados, por isso não perca tempo, sindicalize 
já.
 Como prometido no ano passado, este ano o 
SFPMR assumiu a venda de bebidas na festa e estará 
vendendo a preço popular, além de ter assumido toda 
estrutura, tudo isso para poder oferecer ao servidor 
a homenagem que ele e sua família merecem.
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Fala Presidente

Enfim, temos um 
novo Estatuto do 

Servidor

Marquinho do Sindicato

A atual diretoria do Sindicato 
dos Funcionários Públicos 
de Resende assumiu em 

outubro de 2012 e agora, pouco 
mais de dois anos depois, estamos 
começando a colher frutos de um 
trabalho sindical sério, organizado 
e de constante negociação com o 
governo municipal.

 Apesar das dificuldades, 
podemos fazer um balanço positivo 
desses dois anos: Após a conquista 
da descompressão salarial, que 
aconteceu em 2010, nossa principal 
reivindicação passou a ser o novo 
estatuto do servidor, e depois de 
muita  negociação,  conseguimos  
que o prefeito assinasse, no dia 11 
de abril, o documento de reforma 

do Estatuto, que foi elaborado 
pela Comissão de Valorização 
do Servidor juntamente com a 
diretoria do SFPMR.  Agora, temos 
que mobilizar cada servidor para 
que a Câmara de Vereadores vote o 
mais rápido possível o nosso novo 
estatuto. 

 Demandas antigas como 
a regularização da Licença 
Prêmio, retroativa a 2002, foram 
resolvidas.

 Ainda temos muitas 
reivindicações e precisamos 
cada vez mais de servidores que 
acreditem e apoiem o trabalho 
dessa nova gestão, e por isso  
convidamos cada servidor a se 
sindicalizar e lutar ao nosso lado.

 Aproveito para convidar 
todos os servidores a participarem 
da nossa Festa do Trabalhador, no 
dia 1º de maio que acontecerá no 
Parque de Exposições. Participe, 
leve sua família e acredite que o 
novo Estatuto do Servidor nos 
traz motivos para comemorar   
muito,  mas  ainda temos muitas 
outras batalhas e a nossa luta 
pela valorização do servidor  
está  apenas começando, e cada 
companheiro e companheira que 
caminha ao nosso lado pode ter 
certeza de que nosso sindicato 
não se furtará a nenhuma dessas 
batalhas.  

Ação para  
recuperação de 
perdas do FGTS

 Com o objetivo de 
representar e defender seus   filiados, 
o SFPMR, está ingressando com 
ações na justiça para reivindicar a 
revisão dos saldos do FGTS, que, 
segundo apuração das centrais 
sindicais, sofreu perdas de quase 
90% desde 1999.
 Todos os trabalhadores 
que tiveram e/ou tenham algum 
saldo em seu FGTS entre 1999 
e 2013, aposentados ou não, 
têm o direito de reaver as perdas 
do benefício. Os servidores 
interessados em participar desta 
ação deverão entregar as cópias 
dos seguintes documentos: Cédula 
de Identidade (RG), comprovante 
de endereço, PIS/PASEP, CPF, 
Extrato do FGTS, emitido pela 
Caixa Econômica Federal, Carta 
de Concessão da aposentadoria 
(aposentado), no Sindicato, situado 
a rua João Ferreira Pinto, 46, sala 
403 –  Centro (em cima da RODAR 
pneus) das 8:30 ÁS 17:00HS. Para 
maiores esclarecimentos entrar em 
contato pelos telefones: (24) 3354-
2072 (SFPMR) ou (24) 3381-4281 
(Consultório Jurídico).

 ATENÇÃO: esta ação será 
GRATUITA e EXCLUSIVA para os 
SERVIDORES SINDICALIZADOS, 
não haverá nenhum tipo de 
cobrança para abertura da ação 
e nenhuma cobrança quando o 
servidor ganhar a ação. Se você 
ainda não é sindicalizado,
  SINDICALIZE-SE JÁ!

SFPMR - Diretoria e Conselho fiscal
Presidente - MARCO ANTÕNIO CORREA DA SILVA
Vice- Presidente - EDSON JOSÉ DOS SANTOS
Diretor Secretário Geral - EDSON DE ALMEIDA BALIEIRO
Diretora Secretária Auxiliar - ADRIANA LÚCIA OLIVEIRA
Diretor 1º Secretária - ALINE DA SILVA DINIZ FARIAS
Diretora 2ª Secretária - ISABELLA ALBUQUERQUE 
BRANDÃO DA SILVA
Diretor 1º Tesoureiro - GEÔRVANIO PAULO SOUSA 
Diretor de Saúde Ocupacional - MÁRCIO DA ROCHA SOUZA
Vice Diretora de Saúde Ocupacional - SUELI JUNG
Diretora de Segurança do Trabalho - MARIA IZABEL A. ROUX
Vice Diretora de Segurança do Trabalho - MARIA JOSÉ DE 
PAULA TIBÚRCIO

Diretora de Relações Parlamentares - ALDA CONSOLAÇÃO S. 
SILVA
Vice Diretora de Relações Parlamentares - MARLENE S. 
FERREIRA
Diretora de Relações Trabalhistas - LESLIE CARINA O. 
MARQUES
Vice Diretora de Relações Trabalhistas - JUSSARA GEORGETE 
GARCIA DE SOUZA
Diretora de Educação e Cultura - MARCIA CRISTINA R. C. 
SANTOS
Diretora de Esporte e Lazer - SANDRA MARA DE MATOS
Membros do Conselho Fiscal  -  EDVÂNIA FONSECA REIS
                                                                OMIR LUDGERO MONTEIRO
                                                                JOSÉ ITAMAR ROQUE
                                                                JOÃO LUIZ GOMES
                                                                JORGE DIAS
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NÍVEL PADRÕES
A B C D E F G H

1 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
2 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
3 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
4 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
5 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
6 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

NS 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
NSTI 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%

OSindicato dos Servidores tem discutido uma nova tabela de progressão salarial com a Administração Municipal.  
Na tabela atual a progressão de 3% se dá a cada 5 anos. O sindicato apresentou uma proposta à PMR que 
apresentou uma contraproposta e agora, ajustando à contraproposta da Prefeitura, o SFPMR apresentou uma 

nova proposta de tabela para tentar definir esta negociação que se  mostra bem proxima de uma conclusão. Desta 
forma, a relação percentual de acumulo que hoje chega no máximo a 18% de progressão durante a carreira, passará a 
até 48% de acumulo na progressão durante a carreira. Compare as tabelas:

SINDICATO E PREFEITURA NEGOCIAM NOVA
TABELA DE PROGRESSÃO SALARIAL

TABELA  ATUAL

PROPOSTA ATUAL DA PREFEITURA

PROPOSTA DO SINDICATO

NÍVEL PADRÕES
A B C D E F G H

1 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%
2 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%
3 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%
4 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%
5 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%
6 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%

NS 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%
NSTI 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%

PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO
D-I 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%
D-II 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%
D-IV 3% 3% 10% 10% 10% 4% 4%

NÍVEL PADRÕES
A B C D E F G H

1 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%
2 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%
3 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%
4 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%
5 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%
6 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%

NS 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%
NSTI 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%

PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO
D-I 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%
D-II 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%
D-IV 5% 5% 10% 10% 10% 4% 4%
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Nossos
convênios

DROGAFAR DE RESENDE LTDA 
AV. RIACHUELO, 535 A 

 LIBERDADE   -   RESENDE - RJ

 FONE : (24) 2109-4767  (24) 3355-0138

(24)  3354-0935 (FONE/FAX)

 ENTREGAMOS EM DOMICILIO

Drogaria Santa Rita 
Aberto todos os Dias - Entrega á Domicílio

 MEDICAMENTOS COM ATÉ 80% DE DESCONTO 
Tel:(24)3360-0250 / 3354-2961

 AV.Marcílio Dias,N°595
Bairro Jardim Jalisco-Resende-Rj

AV.João Ferreira Pinto,n°163
Centro - Resende - RJ

SUPERMERCADO 
BETEL

 Tel:(24) 3381 - 4091
 Rua Hostílio de Souza

Bairro Itapuca

MERCADO
DOS REIS

Av. Riachuelo 434
Liberdade

Resende - RJ
Tel:(24) 3355 0137

Salão Mila Hair
Campos Elíseos

(24) 3360-6394

OSindicato dos Servidores está devolvendo o valor referente 
ao desconto do Imposto Sindical aos servidores públicos 
sindicalizados. O SFPMR é o único sindicato do Estado e 

um dos poucos no país que devolve 100% do valor desconto no 
imposto sindical. Para quem não sabe, o valor que é descontado do 
trabalhador é dividido pela Caixa Economica Federal entre  sindicato 
(60%),  federação (15%), confederação (5%), central sindical (10%) e 
Ministério do Trabalho e Emprego (10%), ou seja, o SFPMR devolve 
até a parte que não fica com ele. Esta ação é para valorizar o servidor 
sindicalizado e mostrar que não queremos viver de imposto sindical, 
estamos aqui para trabalhar pelo servidor e nossa recompensa e tê-
lo sindicalizado e caminhando ao nosso lado na luta por melhorias.

SINDICATO FAZ DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO 
SINDICAL PARA SERVIDORES SINDICALIZADOS 

PELO TERCEIRO ANO CONSECUTIVO

SFPMR NEGOCIA GRATIFICAÇÃO PARA CCZ
 
 O Sindicato está negociando com a Administração o 
pagamento da gratificação prevista na Lei 2562/2006 aos 
servidores do Centro de Controle do Zoonoses.
  A Lei vigorou de 2006 a 2009 e foi revogada nesta data, 
porém os servidores até hoje não receberam o benefício 
do período em que a Lei era válida.
 Além do pagamento da dívida, o Sindicato está 
negociando juntamente com servidores representantes 
do CCZ para que seja criado uma nova gratificação para 
estes servidores.

SFPMR  REIVINDICA 
ESPAÇO NO RESEN-PREVI

 Foi encaminhado no 
dia 24 de março documento ao 
Prefeito Municipal reivindicando 
que seja elaborado projeto de 
Lei que faça a recomposição dos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo 
do Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos de 
Resende- Resen-previ, de 
forma que seja garantida ao 
SFPMR no mínimo uma vaga 
no Conselho Fiscal e uma no 
Conselho Deleiberativo.
 Com isso o 
Sindicato pretende ampliar a 
representação nos referidos 
conselhos a fim de dar mais 
transparencia e legitimidade 
aos atos de fiscalização e 
deliberação do Instituto, 
trazendo mais tranquilidade 
ao trabalhador quanto a 
condução desses trabalhos 
e colaborando para que as 
politicas de atuação do Resen-
previ sejam sempre no sentido 
de proteger o fundo aplicado 
do servidor, garantido a ele 
uma aposentadoria tranquila.

 O Executivo municipal está 
encaminhando para Câmara Municipal o projeto 
de Lei que regulamenta a SANEAR como 
agencia reguladora e abrindo a possibilidade 
dos Servidores da SANEAR transferirem 
as suas matriculas para a administração 
direta. O Sindicato está acompanhando toda 
a discussão para garantir que mesmo com 
essa mudança o servidor não perca nenhum 
dos seus direitos. Para dar mais segurança 
jurídica aos servidores da SANEAR, ainda 
este mês o Sindicato e a SANEAR vão assinar 
o acordo para regulamentar todas as escalas 
de trabalho.

 Na nossa pauta de reivindicações de 
2013 constava o pedido de reajuste do auxilio 
refeição pagos aos Guardas Municipais e 
Vigias.
 Até novembro do ano passado o 
valor era de R$ 4,00 por escala, agora é de 
R$ 7,61 e com a nova proposta do sindicato 
já negociada com o prefeito o valor passará 
a ser de R$ 12, 73 por escala. Já pedimos o 
agendamento da reunião entre procuradoria, 
administração, comando da GM e Sindicato 
para a definição sobre o pagamento com 100% 
de acréscimo das horas extras laboradas em 
dias de feriado.

MUDANÇAS NA SANEAR MELHORIAS NA GM


