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29 DE FEVEREIRO

Engenheiros têm até dia 29 para regularizar a
sua contribuição sindical urbana
PÁGINA 04 e 05

Com a contribuição, os profissionais fortalecem o sindicato e favorecem novas conquistas

PCCS da Prefeitura Municipal de Teresina
começa a ser discutido

Funasa confirma proibição de investimentos
com PPP

A diretoria do Senge esteve reunida com o prefeito
Firmino Filho, uma comissão composta por engenheiros e
arquitetos e superintendentes das SDU's para apresentar uma
proposta de Plano de Cargos, Carreira e Salários a ser implantada
para os profissionais. A negociação será iniciada após o carnaval
em reuniões que contarão com a participação de uma equipe de
secretários municipais, a comissão dos profissionais e o
sindicato dos engenheiros.

O presidente da Funasa, Henrique Pires, confirmou que
Teresina e demais cidades que repassarem o controle dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário à
iniciativa privada estarão impedidos de receber investimentos
federais do órgão e do Ministério das Cidades. O anúncio
ocorreu após denúncias do Sindicato dos Engenheiros sobre o
risco da perda de investimentos baseado em portarias dos
órgãos. Mesmo com o anúncio, o governo mantém a PPP do
saneamento em Teresina.
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Senge reivindica mudança de edital para
engenheiros na Secretaria de Educação
O Sindicato dos Engenheiros do
Piauí (Senge) encaminhou ofício à
secretária estadual de educação, Rejane
Dias, solicitando mudanças no edital
lançado no último dia 04 de janeiro para
contratação de engenheiros, arquitetos e
geólogos. A principal reivindicação do
sindicato se refere ao valor de R$ 3.800
oferecido aos profissionais no edital.
No final de janeiro, a Secretaria
respondeu à demanda recusando a
proposta de aumento, argumentando
que os artigos 37 , inciso X, e 169,
parágrafo 1°, da Constituição Federal, a
remuneração de servidores públicos
somente pode ser alterada por lei
específica devendo existir dotação
orçamentária prévia. O Senge vai entrar
com mandado de segurança para
garantir o pagamento do piso aos
profissionais que serão contratados pelo
teste seletivo, visto que serão
contratados temporariamente e não
ingressarão como servidores públicos,
por concurso público, com argumenta o
órgão.
Segundo o presidente do Senge,
Antonio Florentino Filho, o edital fere a lei
federal n° 4.950-A/66, que define o piso
profissional dessas categorias em seis

salários mínimos para a carga horária de
seis horas diárias. Dessa forma, o
Sindicato dos Engenheiros pede que seja
alterado o item 5.1 para determinar como
pagamento do salário/remuneração do
Engenheiro, Arquiteto e Geólogo o valor
correspondente a seis salários mínimos
nacional, atualmente R$ 5.280.
"Lamentamos a decisão da Secretaria,
que desvaloriza categorias tão
importantes para o desenvolvimento do
estado, sobretudo da educação", afirmou
Florentino.

Firmino Filho inicia as negociações
para novo PCCS de engenheiros
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O prefeito Firmino Filho (PSDB)
recebeu uma comissão de engenheiros
no Palácio da Cidade e abriu as
negociações para a criação de um plano
de cargos, carreira e salários para
engenheiros, arquitetos e agrônomos. O
Sindicato dos Engenheiros apresentou
uma minuta de plano ao gestor, que
definiu uma comissão de secretários para
discutir a proposta com a categoria.
A primeira reunião dos gestores com
os engenheiros deve ocorrer em
fevereiro. Atualmente, existem 153
profissionais dessas categorias dos quais
98 estão nos três primeiros níveis da
carreira. Pela tabela vigente, o

engenheiro inicia do serviço público
municipal com remuneração de R$
5.200,69 para uma carga horária de seis
horas.
Pela proposta, a Prefeitura deve
substituir a atual gratificação de
responsabilidade técnica por uma
gratificação de produtividade
operacional. O prefeito Firmino Filho foi
receptivo à proposta. "Sabemos da
importância da engenharia no
desenvolvimento da cidade. Estamos
num momento de crise, precisamos ter
cautela, mas vamos dialogar e entrar num
acordo", afirmou.
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Presidente da Funasa confirma que PPP impedirá
investimentos federais
O presidente da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa),
Henrique Pires, confirmou que
as cidades que entregarem os
sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário
para a iniciativa privada não
receberão recursos federais
para investimentos no setor. O
jornal Diário do Povo divulgou
matéria no dia 28 de janeiro em
que o gestor afirma que Teresina
estará impedida com a
implantação da parceria público
privada no saneamento,
defendida pelo governador
Wellington Dias (PT) e o prefeito
Firmino Filho (PSDB).
O presidente do Senge,
Antonio Florentino, lamentou
que nem o anúncio oficial da
proibição por uma autoridade
como o presidente da Funasa
provocam a mudança de postura
do prefeito e governador.
Segundo ele, o saneamento do

estado corre o sério risco de
entrar em colapso porque o
restante dos municípios não
serão suficientes para manter
o sistema com a saída de
Teresina, que é responsável
por grande parte da
arrecadação estadual.
‘ ‘ O s
n o s s o s
representantes deveriam
mudar de postura diante do
anúncio do presidente da
Funasa e com a divulgação
pelo Sindicato dos
Engenheiros de portarias que
impedem investimentos do
Ministério das Cidades e
Funasa em cidades que a
iniciativa privada controla o
setor. Lamentamos,
repudiamos e vamos continuar
na luta contra essa proposta
de privatização, até porque a
população será a grande
prejudicada", anunciou
Florentino.

Sindicato dos Engenheiros alertou sobre portarias
do Governo Federal com proibições
O presidente, engenheiro
Antonio Florentino Filho, divulgou
portarias federais do Ministério das
Cidades e da Funasa que comprovam
que impedem investimentos em
cidades que o saneamento está sob
controle de empresas privadas, como
acontecerá em Teresina em breve. De
acordo com a portaria n° 164 de 12 de
abril de 2013 do ministério, no item
19.4, "nos casos em que a operação
ou a prestação desses serviços do
município sejam transferidos, no todo
ou em parte, para empresa ou
instituição em que o poder público não
detenha a maioria das ações com
direito a voto, durante a vigência do
respectivo instrumento de repasse, o
desbloqueio dos recursos deverá ser

suspenso a partir do momento da
assinatura do contrato de concessão
ou instrumento congênere".
A portaria 280 de 25 de junho de
2013 abriu uma brecha para
concessão feita por contratos não
onerosos. Esta última norma
acrescentou o item 19.4-A afirmando
que a regra acima "não se aplica aos
casos em que a operação ou a
prestação de serviços tenha sido
transferida por contrato de concessão
na modalidade não onerosa, firmado
sob o amparo das Leis nºs 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, e 11.079, de 30
de dezembro de 2004, e suas
alterações posteriores".
Segundo o presidente do
Sindicato dos Engenheiros, Antonio

Florentino Filho, concessão não
onerosa é aquela em que o particular
(no caso a empresa privada da PPP)
encarregado de prestar o serviço
público concedido não possui a
obrigação de pagamento ao poder
público concedente pela outorga da
concessão. O engenheiro ressalta que
a concessão que está sendo feita no
Piauí é onerosa porque prevê repasses
para o estado, caracterizado no
contrato como contribuição para o setor.
"O contrato da PPP é oneroso porque
prevê repasse da empresa privada pro
estado, portanto não poderá ter
repasses do governo. Além disso, não
haverá investimentos privados, pois no
contrato divulgado os investimentos
virão da própria tarifa’’, afirmou.
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urbana. A emissão de
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6
36,40
e trinta e seis reais e quarenta centavos) referente a 01 dia de salário do Mínimo Profissional com base ainda no
salário de 2015.
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