
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

MED 240.2013

ATA     DE     AUDIÊNCIA     

OBJETO: Mediação
DATA: 08/08/2013
HORÁRIO: 17:00hrs
LOCAL: Procuradoria do Trabalho no Município de Itabuna

PARTICIPANTES:

 DRA. CLAUDIA DE MENDONÇA BRAGA SOARES – Procuradora do Trabalho no
Município de Itabuna;
     SRA. ENILDA MENDONÇA DE OLIVEIRA – APPI/APLB
     SR. VALÉRIO BOMFIM RIBEIRO – SINDATRAN/BA
     SR. LUIZ CLÁUDIO VIANA MACHADO – SINSEPI
     SR. RAILSON FÉLIX SANTOS – SINDIGUARDA/BA
     DR. IRUMAN CONTREIRAS – OAB/BA 10.889
     SR. ROBERTO LIMA MACHADO -SINDIACS/ACE
     DR. RICARDO TEIXEIRA MACHADO – Secretário de Administração
     DR. OTÁVIO AUGUSTUS CARMO – Procurador do Município

 Aberta audiência, pela Procuradora do Trabalho foi esclarecida a 

pauta  da  presente  assentada,  qual  seja:  reajuste  salarial  dos  servidores 

municipais  de Ilhéus.  Pela Procuradora  do Trabalho  foi perguntado  se houve 

pagamento do décimo terceiro salário de 2012 dos contratados da saúde, educação 

e assistência social, e salário de dezembro de 2012 para 90 professores, 3 

parcelas do administrativo, 22 agentes do trânsito e todos os contratados da 

assistência social pelo qual foi informado pelas entidades sindicais que não 

houve a quitação de tal parcela, bem como não houve o pagamento do salário de 

2012.

Passada à pauta de negociação, cumpre registrar que os presentes anuíram que a 

presente mediação se servirá aos debates acerca do do reajuste salarial.

Os sindicatos, primeiramente, informam que pretendem o reajuste sob o índice de 

5,84%. Pelo Procurador do Município foi apontado que a dificuldade em conceder o 

reajuste  salarial  pleiteado  pelas  categorias  encontra  respaldo  em  questões 

legais e de indisponibilidade financeira. O Município ainda afirma que pretende 

realizar consulta a fim de averiguar se entra no cálculo dos gastos com pessoal 
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as despesas com inativos e com servidores terceirizados a fim de se aferir a 

viabilidade de concessão do reajuste pleiteado. Acresce-se que as providências 

estão sendo tomadas para o estabelecimento de um percentual que observe aos 

limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esclarece o Procurador que 

o Município de Ilhéus apresenta um déficit de aproximadamente 1 milhão de reais 

de custeio básico, além de 8 milhões reais de dívida da folha de novembro 2012 

que foi quitada através de verbas carimbadas. Pelo Procurador do Município foi 

sugerida a realização de uma auditoria a fim de se comprovar aos sindicatos o 

montante dos efetivos gastos com pessoal em Ilhéus.

Pelo Sindicato da Educação foi destacada a inédita greve geral dos servidores do 

Município de Ilhéus. Em assentada realizada junto ao Município abordou-se acerca 

do excesso de gasto com pessoal da municipalidade, questionando o Sindicato 

sobre  a  inclusão  nos  cálculos  sobre  verbas  como  auxílio-alimentação, 

maternidade, gastos com aposentados e terceirizados, não havendo consenso  entre 

as partes a esse respeito. Pelo Sindicato da Educação foi ainda informado que o 

Município poderia se socorrer de verbas federais para cobrir parte dos gastos 

com pessoal e o cumprimento do piso nacional do Magistério, nos termos da 

Portaria do Ministério da Educação n.213 de 02 de março de 2011, no entanto não 

adota  qualquer  providência  neste  sentido.  Pela  representante  da  categoria 

entendeu-se por ilegal a não revisão da remuneração devida aos servidores com 

respaldo no art. 37 da CF. Questiona-se ainda a inclusão dos terceirizados no 

cálculo, o que pode obstar a não revisão dos índices salariais devidos aos 

trabalhadores. 

Pelo Município foi pontuado que qualquer proposta do Município só será realizada 

após se apurar efetivamente o limite de gastos com pessoal, bem como sanar 

algumas dúvidas ainda existentes em relação ao cômputo dos valores pagos a 

terceirizados  e  inativos  no  limite  de  gastos  com  o  pessoal  e  que  não  tem 

previsão  de  quando  se  encerrará  o  referido  estudo.  O  Município  convidou  o 

Ministério Público do Trabalho para participar de comissão visando apurar o 

limite  de  gastos  com  pessoal  efetivamente  praticado.  Pela  Procuradora  do 

Trabalho  foi esclarecido que entende que vincular a negociação em pauta à 

auditoria pretendida bem como à participação do Ministério Público do Trabalho, 

OAB e outros órgãos é em verdade transferir responsabilidade própria do ente 
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municipal de administrar suas finanças e realizar as medidas necessárias ao 

cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e que tal papel é matéria interna 

corporis, não sendo atribuição do MPT se desincumbir de tal mister, portanto, se 

cingirá a debater o pleito da categoria e a pauta de reivindicação.

Foi dito ainda pelas entidades presentes que o Município encaminhou diversos 

projetos  de  Lei  prevendo  além  da  criação  de  novos  cargos,  o  aumento  da 

remuneração para diversos cargos isolados entrando em contradição com a alegação 

de excesso de gastos com pessoal. Sugere-se pelas entidades sindicais o corte de 

gastos em diversas vertentes,  como a exemplo da licitação realizada com uma 

empresas de limpeza urbana e iluminação pública que aumentarão efetivamente os 

percentuais que já se encontram fora dos limites previstos em lei, sendo que já 

existem mais de 500 garis exercendo a função, indicando duplicidade de gastos. 

Pelo  representante da  categoria foi  dito que  muitos garis  encontram-se sob 

desvio de função, sendo redistribuídos em cargos como a exemplo de auxiliar 

administrativo e no RH do Município entre outras. Apontou-se ainda que certos 

vereadores já sinalizam a possibilidade de abrir mão de certos cargos a fim de 

viabilizar os reajustes demandados. Ainda houve a criação de duas Secretarias 

(de Cultura e de Comunicação) criadas em abril do presente ano por meio de lei 

municipal, havendo, inclusive, a criação de novos cargos. Destacou-se ainda que 

a dissolução da Fundação que se ocupava da Cultura e Comunicação para a criação 

das Secretarias faz com que os gastos passem da Administração Indireta (ente de 

personalidade jurídica própria) para a Administração Direta, onerando ainda mais 

o orçamento municipal. Relatou-se ainda que os gastos com cargos em comissão 

foram aumentados da gestão passada para a atual, em que pese ter havido a 

extinção de 42% de cargos efetivos. 

Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado da Bahia foi reivindicado 

em relação ao Magistério o cumprimento do piso nacional da categoria que é 

fixado em lei; e em relação aos demais servidores da educação reivindica a 

revisão salarial nos termos da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Pelo Sindicato dos Agentes de Trânsito do Estado da Bahia foi proposto um índice 

de reajuste de 5,84% que se refere ao índice de maio abrindo mão inclusive do 

índice maior de agosto. Pelo SINSEPI fora realizado o mesmo pleito. 

Pelo SINDIACS/ACE foi dito que o governo federal repassa R$950,00 reais para 
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cada agente comunitário de saúde sendo que o Município paga apenas R$ 678,00 aos 

trabalhadores. Visando a composição global com todas as demais categorias para 

viabilizar um futuro acordo reivindica apenas um reajuste de 5,84%. A categoria 

pleiteia o mesmo índice de reajuste que os demais sindicatos. Faz coro ao índice 

de reajuste de 5,84% o SINDIGUARDAS/BA.

Pela Procuradora do Trabalho foi questionado ao Município acerca da aceitação da 

proposta das categorias ao que foi dito que não aceita a proposta em razão de 

impossibilidade jurídica. Perguntado ainda se haveria contraproposta a ofertar 

informou que não há contraproposta do Município. 

Ainda, pela Procuradora do Trabalho acerca do movimento grevista pelo que foi 

informado pelas entidades que a mesma foi deflagrada há cerca de 20 dias, 

posicionando-se a favor da continuidade do movimento paredista. 

Na  da     mais     havendo  , foi determinado o encerramento desta ata, que, depois de lida 

e achada conforme, segue assinada por todos os presentes.

        

CLAUDIA DE MENDONÇA BRAGA SOARES
Procuradora do Trabalho

ENILDA MENDONÇA DE OLIVEIRA
 APPI/APLB

VALÉRIO BOMFIM RIBEIRO 
SINDATRAN/BA

LUIZ CLÁUDIO VIANA MACHADO 
SINSEPI

RAILSON FÉLIX SANTOS 
SINDIGUARDA/BA

  IRUMAN CONTREIRAS 
 OAB/BA 10.889

 ROBERTO LIMA MACHADO 
SINDIACS/ACE

RICARDO TEIXEIRA MACHADO 
Secretário de Administração

OTÁVIO AUGUSTUS CARMO 
Procurador do Município
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