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Engenheiros e arquitetos da prefeitura
aprovam piso e benefícios salariais

PÁGINA 04
Profissionais aprovaram proposta salarial negociada com o Senge e a Prefeitura de Teresina

Subconcessão é suspensa pela segunda vez

Posse da nova diretoria da FNE

Decisão da Justiça Federal atendeu a um pedido da construtora Jole,
que afirma ter vencido licitação anterior para abastecimento de água
e esgotamento sanitário na zona Sudeste de Teresina, zona que
também será administrada pela empresa que assumir o saneamento
da capital, segundo o projeto de subconcessão defendido pelo
Governo do Estado.

Tomou posso no último dia 28 a nova diretoria da Federação
Nacional dos Engenheiros (FNE), em cerimônia na Assembleia
Legislativa de São Paulo. O engenheiro Murilo Campos
Pinheiro foi reconduzido à presidência da entidade, assim como
Antônio Florentino Filho continua na diretoria financeira.
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Toma posse nova diretoria da FNE

Nova diretoria da FNE eleita para a gestão 2016-2019

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO
ESTADO DO PIAUÍ
Rua Arlindo Nogueira, 500 - Sala 204 - Centro
Fone: (86) 3303-4773

Na última segunda-feira (28), tomou
posse a nova diretoria da Federação
Nacional dos Engenheiros (FNE), que
continua sob a presidência do
engenheiro Murilo Celso Campos
Pinheiro, a vice presidência de Carlos
Bastos Abraham e na diretoria financeira
Antonio Florentino de Souza Filho,
presidente do Senge-PI. O evento
aconteceu no plenário da Assembleia
Legislativa de São Paulo. A gestão 20162019 iniciou-se oficialmente em 16 do
mesmo mês.
Na ocasião, foi lançado o projeto
“Engenharia unida”, convocando a ação
coesa da categoria no enfrentamento dos
desafios atuais. Explicitando a atuação
da federação nesse sentido, Murilo
Pinheiro ressaltou: “Temos defendido a
implantação de uma política industrial
efetiva, que nos traga ganhos de
produtividade, um essencial desafio a ser
vencido no Brasil, apontando a
necessidade de alterações na
macroeconomia que favoreçam a
produção e o avanço tecnológico em vez
do rentismo. É preciso também que haja
investimentos na infraestrutura
impulsionados pelo Estado. Essas
propostas, que são factíveis, integram
um movimento constante de valorização
profissional, de destacar os engenheiros
como protagonistas do
desenvolvimento.”
Afirmou ainda a premência de se
formar cada vez mais massa crítica para
fomentar as discussões e participar na
construção de um projeto para o País – a
FNE apresenta à sociedade o “Cresce
Brasil + Engenharia + Desenvolvimento”,

que completa agora dez anos e se
debruça em 2016 sobre o tema “Cidades”.
Pinheiro foi categórico: “É preciso
questionar o que está errado e aplaudir o
que tem sido feito de bom. É assim que
estamos conduzindo essa entidade que
levanta as bandeiras da valorização
profissional, da defesa dos direitos
adquiridos pelos trabalhadores, do
reconhecimento dos engenheiros, do
empenho pela remuneração justa, plano
de carreira nas empresas, qualificação de
excelência.”

Membros da Diretoria do Senge-PI prestigiaram o evento que
lançou o projeto Engenharia Unida

Membros da Diretoria do Sindicato
dos Engenheiros do Piauí participaram do
evento, que contou com cerca de 1.800
pessoas. O engenheiro Antonio
Florentino lembrou que essa gestão foi a
idealizadora do PAC, projeto que mudou a
realidade do Brasil e levou o país à sua
melhor fase de desenvolvimento, e que
agora a engenharia está engajada em
elaborar uma nova proposta que ajude o
governo federal a retomar esse
crescimento e valorize o engenheiro no
mercado.
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Justiça Federal decide suspender
subdelegação pela segunda vez

Segundo Florentino Filho, as decisões estão combatendo a ilegalidade da subconcessão.

Após a decisão do juiz Aderson
Nogueira, da 1ª vara estadual da
fazenda pública, de suspender a
licitação para subconcessão do
saneamento em Teresina a uma
iniciativa privada, o juiz federal
Adonias Ribeiro de Carvalho Neto,
da 5ª vara federal do Piauí, também
determinou a suspensão do projeto
do Governo do Estado.
A liminar atende a um pedido da
construtora Jole, que por várias
vezes já conseguiu bloquear a conta
única do Estado. A construtora
alegou já ter ganho uma licitação do
Governo do Estado para prestar
serviços de saneamento e
esgotamento na zona Sudeste. E a
nova licitação (subconcessão)
englobaria toda Teresina, inclusive a
área já licitada. A liminar fixou multa

diária de R$ 5 mil, caso o governo não
cumpra a decisão.
Na decisão anterior da Justiça
Estadual, o juiz Aderson Nogueira
atendeu a um pedido do Ministério
Público Estadual, que defendeu que a
cidade de Teresina não teria
autonomia para decidir sozinha pela
subconcessão, visto que pertence de
uma região metropolitana na qual
todos os municípios deveriam decidir
pelo repasse do saneamento à
iniciativa privada.
O MP alegou que a lei municipal
4.837/2015, que autorizou a
subconcessão, afronta as leis federais
nº 11.445/2007, nº 8.987/95 e nº
13.089/2015, além de violar os artigos
25 e 43 da Constituição Federal.
Alegou ainda que o processo de

subconcessão deveria ter sido
submetido à aprovação prévia do
Conselho administrativo da Região
Integrada de Desenvolvimento da
Grande Teresina (COARIDE),
criado pela lei complementar federal
nº112/2011) ou pelo Conselho de
Desenvolvimento da Microrregião
de Teresina, criado pela lei
complementar nº 142/2009.
O Sindicato dos Engenheiros
comemorou as decisões e afirma
que a justiça só corroborou todas as
denúncias feitas pelas entidades
que são contra a subdelegação: um
projeto cheio de vícios,
inconstitucional, que afronta os
direitos dos trabalhadores e que é
prejudicial à população. "Os juízes
foram sábios em suas decisões.
Nós do sindicato tínhamos
conhecimento que o projeto
desrespeitava decisões da
Suprema Corte e também
desrespeitada direitos adquiridos",
afirmou Antonio Florentino Filho,
presidente do Sindicato dos
Engenheiros.
Governo
O presidente do Instituto das Águas
do Piauí, Herbert Buenos Aires
concedeu entrevista à imprensa
local e afirmou que as duas
decisões não estão correlacionadas
e a decisão da Justiça Federal,
diferentemente da Estadual, não
interfere no processo licitatório. Por
isso, ele irá recorrer da decisão.
“A primeira decisão foi tomada por
um juiz estadual a partir de uma
demanda do Ministério Público do
Estado questionando o processo
licitatório. Já a segunda liminar
concedido pelo juiz federal não
questiona o processo de licitação;
ela pede a paralisação por conta de
uma demanda judicial existente e
anteriormente ajuizada por uma
construtora contra a Agespisa e, por
isso, indiretamente, atingiu a
licitação”, explicou o diretor.
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PCCS: Nova remuneração, GRT
incorporada e ascensão na carreira

Diretoria do Senge participou da negociação e da assembleia geral com os profissionais

Os engenheiros e arquitetos da
Prefeitura de Teresina (PMT) se
reuniram no último dia 16, em
assembleia geral na sede do CreaPI, e aprovaram a criação do plano
de cargos, carreira e salários (PCCS)
e outros benefícios negociados com
a PMT por meio do Sindicato dos
Engenheiros. Agora, os profissionais
possuem um plano próprio e uma
remuneração base acima do piso
profissional.
A proposta prevê ainda a
incorporação da gratificação de
responsabilidade técnica (GRT) ao
vencimento com o seu reajuste de
10,71%. Além disso, a prefeitura
assegurou que vai regularizar a
ascensão de nível e classe dos
profissionais, segundo os critérios de
tempo de serviço e de títulos. Agora,
o executivo deverá encaminhar até o
final do mês um projeto de lei com as
mudanças para aprovação na
Câmara de Vereadores, e posterior
vigência.
A negociação do Sindicato dos
Engenheiros, com a comissão de
profissionais e gestores municipais
iniciou na semana passada, quando

foi apresentada a proposta aceita na
assembleia geral.
Desde que o sindicato iniciou as
negociações com a prefeitura, já
houve um aumento de 111%. Em
dezembro de 2011, quando o Senge
passou a atuar junto aos profissionais,
os vencimentos iniciais eram de R$
2.632,36 acrescido de R$ 119,66 de
gratificação, e após os reajustes
aceitos pelos profissionais a
remuneração base passará a R$
5.757,68.
Segundo Antonio Florentino
Filho, presidente do Senge-PI, os
profissionais terão seu PCCS próprio
com o pagamento mínimo acima do
piso pago no setor privado, o que
valoriza os profissionais e favorece a
sua permanência no serviço público.
"Os valores definidos ainda não
representam o que esses
profissionais merecem e desejam,
mas são um grande avanço. Desde
que o sindicato começou a negociar
com a prefeitura a valorização desses
servidores, ainda em 2011, já foram
conquistadas diversas vitórias no
aumento da remuneração,
gratificação e das progressões dos

profissionais. Continuaremos na luta
por outros direitos", afirmou.
Florentino aproveitou para
lembrar que o sindicado aguarda um
posicionamento do Governo do
Estado para iniciar as negociações
para criação do plano de cargos e
carreira estadual. "Estamos
esperando que o governador do
Estado se espelhe no prefeito de
Teresina e nos receba pra abrir as
negociações com os engenheiros,
arquitetos e agrônomos. O estado
não pode continuar pagando
lamentáveis R$ 2 mil ao engenheiro
do seu quadro", criticou.
Em seus argumentos, o
Ministério Público Estadual aponta
como inconstitucional a lei n°
4.837/2015 que permitiu a
subconcessão dos serviços e
autoriza a cessão do contrato de
programa firmado com a Agespisa ao
Instituto de Águas. Além disso,
garante que há violação da lei
8.987/95 - de concessão e permissão
de serviços públicos - que veda a
subconcessão total a terceiros dos
serviços desempenhados pela
Agespisa.
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Nova tabela de remuneração aprovada
em assembleia geral pelos profissionais
A Prefeitura de Teresina se comprometeu em
enviar à Câmara de Vereadores a nova tabela do
plano de cargos, carreira e salários dos
engenheiros e arquitetos para aprovação até o final
do mês de abril. Com o novo PCCS, o engenheiro
em início de carreira receberá R$ 5.757,68, acima
do piso profissional para carga horária de seis
horas. No final, o valor pago será de R$ 10.360,67.
Não haverá mais gratificação de responsabilidade
técnica, que foi reajustada e incorporada. E, além
disso, será garantido a mudança de nível por tempo
de serviço e por titularidade aos profissionais que
têm direito.
O Sindicato dos Engenheiros do Piauí
anuncia que, embora o plano não seja o devido pela
importância das categorias, é um mais um passo
para o projeto de valorização destes honrados
profissionais que constroem o desenvolvimento de
Teresina. Ressalte-se que desde 2011, quando o
Senge iniciou as negociações junto com os
profissionais, os engenheiros e arquitetos tiveram
uma valorização de 111% na Prefeitura. O Senge
se compromete a manter sua postura de firmeza
nas negociações, sempre ao lado dos
profissionais, e buscando a valorização da carreira
e melhores condições de trabalho.
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