
CARTA ABERTA AOS VEREADORES DE FORTALEZA

Exmos. Senhores(as) vereadores(as),

Nós,  servidores(as)  do  Ambiente  Especialidade  Gestão  Pública  da

Prefeitura  Municipal  de  Fortaleza  (serviços  gerais,  vigias,  motoristas,

auxiliares, assistentes e agentes administrativos, advogados, engenheiros,

administradores, merendeiras e diversas outras categorias), queremos dar-

lhes conhecimento da atual situação destes servidores (as).

Em 2007, ano de criação do Plano de Cargos,  Carreiras e Salários

(PCCS)  da  Gestão  Pública,  éramos  um total  de  6.141  (seis  mil,  cento  e

quarenta e um) servidores, que preenchiam mais de 70 (setenta) cargos.

Hoje, quase quinze anos depois, somos apenas 1.466 (mil quatrocentos e

sessenta  e  seis)  servidores,  totalizando  46  (quarenta  e  seis)  cargos,

apresentando uma redução de 76% (setenta e seis por cento) no total de

servidores, não havendo mais concurso público, desde 2003, para os cargos

que foram mantidos na criação do PCCS de 2007.

No ano de 2007, o vencimento base inicial dos servidores de nível

fundamental era R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), valor igual ao salário

mínimo nacional daquele ano. O vencimento base inicial dos cargos de nível

médio,  médio  técnico  e  superior  eram,  respectivamente,  R$  420,00

(quatrocentos e vinte reais), R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e R$

750,00  (setecentos  e  cinquenta  reais).  Havia  á  época  um  cenário  de

segurança e estabilidade financeira a estes servidores. 

Hoje, o cenário é completamente diferente: o vencimento base inicial dos

servidores de nível  fundamental  é cerca de 44% (quarenta e quatro por

cento)  inferior ao salário mínimo nacional. nem mesmo o vencimento base

dos servidores de nível superior se iguala ao salário mínimo. Enquanto este 



teve alta acumulada, de 2007 a 2022, de 219%, o vencimento base destes

servidores teve, nos últimos 14 (quatorze anos), alta acumulada de apenas

79%. 

Esta situação,  além de humilhante e degradante,  traz  insegurança

financeira  e,  inclusive,  alimentar,  para  estes  servidores  e  suas  famílias

famílias. Justamente de nós que  doamos a vida ao serviço público e ao bem

estar  dos  fortalezenses.  Ao  longo  destes  dois  anos  de  pandemia,  a

população precisou como nunca dos serviços públicos, principalmente, no

atendimento à saúde. E nós estivemos lá, prestando bom atendimento a

todos os cidadãos, mesmo colocando nossas vidas em risco. Muitos ficaram

doentes e até perderam a vida, mas não recuamos diante do risco iminente.

Temos também os servidores administrativos, da limpeza e vigilância, que

atuam nas  escolas  municipais  e,  desde  o  inicio  da pandemia,  entregam

cestas básicas que a Prefeitura de Fortaleza disponibiliza às famílias dos

estudantes para auxiliar as mesma.

Por  tudo aqui  exposto,  solicitamos de V.  Exª.  apoio à proposta de

revisão  do  Plano  de  Cargos,  Carreiras  e  Salários  da  Gestão  Pública,

elaborada pelo Sindifort em conjunto com os servidores da categoria, a fim

de reparar as injustiças relatadas nesta carta.

Fortaleza, 14 de fevereiro de 2022

Atenciosamente, 

Servidores(as) do Ambiente Especialidade Gestão Pública da Prefeitura

Municipal de Fortaleza, representados pelo Sindifort


