
JORNAL DO SINDICATO
Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema 

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO DE QUALIDADESETEMBRO/2022

CONFIRA NESSA EDIÇÃO:  COMO FICOU O DIREITO AOS ATESTADOS E 
DECLARAÇÕES DE ATÉ UM DIA DE AFASTAMENTO  VEM AÍ O 2º CONGRESSO DO 
SINDEMA  ASSÉDIO MORAL – SERVIDORES ESTÃO ATENTOS E NÃO VÃO SE CALAR! 

VALEU A NOSSA LUTA!
CONQUISTAMOS A 
REVOGAÇÃO DOS ARTIGOS 
DO DECRETO 8174 QUE 
TIRAVAM DIREITOS DOS 
SERVIDORES!

Depois de mais de 30 dias de mobilização e de um dia 
inteiro de PARALISAÇÃO, debaixo de chuva e frio, 
mas também de muita luta e da pressão que as servi-
doras e servidores públicos municipais de Diadema 
� zeram nos  ATOS REALIZADOS nas Secretarias 
de Administração e Gestão, Educação e na Câmara 
de Diadema, a CATEGORIA UNIDA conquistou a 
revogação dos artigos  do decreto n° 8174/2022 que 
tiravam o direito do funcionalismo de cuidar da sua 
saúde, realizar consultas médicas, exames e tratamen-
tos de Saúde e de acompanhar familiares doentes que 
necessitem de cuidado. 

Em assembleia realizada no início da noite da 5ª feita, 
15 de setembro, as trabalhadoras e trabalhadores da 
Prefeitura de Diadema aprovaram por unanimidade a 
proposta que resultou das negociações realizadas entre 
a Direção do SINDEMA e os integrantes do governo 
na Mesa de Negociação que ocorreu durante à tarde, 
após o ato na Câmara Municipal. 

No dia 19 de setembro, o Decreto 8192/2022, publica-
do no Diário O� cial do Município, regulamentou as 
mudanças aprovadas pela categoria na Assembleia. 

Vitória da nossa categoria, resultado da nossa união e 
da nossa luta! 

SÓ QUEM LUTA CONQUISTA! NÃO VAMOS 
ACEITAR NENHUM DIREITO A MENOS! 

#revogaFilippi 
#revogadecreto8174 
#Sindema #Diadema
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Desde o golpe de 2016, vimos avançar uma agenda de ata-
ques ao povo brasileiro sem precedentes: durante o go-
verno Temer, a aprovação da emenda do Teto de Gastos 

(EC 95/2016) impôs, por 20 anos, o congelamento dos investi-
mentos públicos destinados à saúde, educação, habitação e sane-
amento básico, resultando na prática na redução do papel do Es-
tado, no desmonte dos serviços públicos e na limitação ao acesso 
de grande parte da população aos direitos sociais.

Com a aprovação da terceirização irrestrita e a contrarre-
forma trabalhista, ainda mais direitos dos trabalhadores foram 
retirados, condenando milhares de brasileiras e brasileiros ao su-
bemprego. A violência praticada pelo Estado se intensi� cou nas 
periferias, contra os pobres, os negros, a população em situação 
de rua, a população LGBTQIA+, além da criminalização dos mo-
vimentos popular e sindical.

A eleição de 2018 abriu caminho para a aprovação da con-
trarreforma da Previdência, logo no primeiro ano do “novo go-
verno” e, com o reforço dado pela pandemia, a agenda neoliberal, 
defendida por Paulo Guedes e a base aliada do governo no Con-
gresso Nacional, foi aprovada sem resistência das ruas. As priva-
tizações, o perdão de dívidas de grandes empresas e os incentivos 
milionários para bancos privados foram prioridades do governo, 
enquanto a maioria da população � cou à deriva, lançada a própria 
sorte.

Na pandemia, Bolsonaro e setores da burguesia brasileira 
agiram intencionalmente para disseminar o novo coronavírus 
e levaram ‘a cabo’ a política de morte e extermínio: difundiram 
mentiras sobre as vacinas e incentivaram o uso de medicamentos 
ine� cazes, negaram as evidências cientí� cas, rechaçaram ações de 
controle da pandemia e atrasaram a aquisição de vacinas. Muitas 
das mais de 685 mil mortes por Covid-19 registradas no Brasil 
poderiam ter sido evitadas não fosse a conduta adotada por este 
governo diante da morte de milhares de brasileiros.

Bolsonaro usou a pandemia para atacar os servidores públi-
cos: com a lei nº 173/2020, condicionou a liberação de recursos da 
“ajuda � nanceira aos estados e municípios” para enfrentamento 
da Covid-19, ao congelamento dos direitos dos servidores públi-
cos que se arriscaram na linha de frente para salvar vidas. Com 
o congelamento imposto pela lei 173, os servidores perderam o 
direito a contagem de tempo para � ns de biênios, licença-prêmio 
e quarta parte por 1 ano, 7 meses e 3 dias, acumulando prejuízos 
que carregarão por toda sua vida funcional.

Dados con� rmam que nos últimos 4 anos, sob os efeitos da 
pandemia, as riquezas se concentraram ainda mais nas mãos de 
poucos e as desigualdades sociais aumentaram de forma avassa-
ladora:

A taxa de desemprego bateu recorde no � nal do ano passado, chegando a mais de 11%

  Mais de 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza

  O Brasil voltou ao MAPA DA FOME - mais de 33,1 milhões de brasileiros não têm o que comer 
todos os dias 

 A insegurança alimentar presente nas casas, tem levado muitos brasileiros a buscarem co-
mida no lixo e disputarem ossos e carcaças nos açougues para prover a alimentação de suas 
famílias

Em 2022, a  saúde pública no Brasil teve  o menor investi-
mento federal dos últimos 10 anos. O gasto público com educa-
ção atingiu, em 2021, o menor patamar desde 2012. Em agosto, 
Bolsonaro vetou o reajuste de 34% para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar, que bene� cia 41 milhões de estudantes da 
educação básica fornecendo alimentação escolar, alegando que o 
reajuste é “contrário ao interesse público”.

O projeto de Lei Orçamentária Anual enviado por Bolso-
naro ao Congresso Nacional indica que o pior está por vir: só na 
Educação,  mais de 7 bilhões foram cortados; na Saúde serão 
10 bilhões a menos, com cortes drásticos em rubricas como a 
Farmácia Popular, Saúde Indígena e o Programa Nacional de 
Imunização;  já o programa destinado à construção de moradia 
para a população vulnerável terá um corte de 95% dos recursos.

Uma das medidas que estava sendo preparada pelo atual 
governo é Reforma Administrativa. Tal projeto, se vier a ser apro-
vado, além de representar para a população retrocessos na garan-
tia de seus direitos e piora na qualidade dos serviços prestados, 
vai acabar de vez com vários direitos históricos do funcionalismo 
público. A mobilização dos servidores e a proximidade com o ano 
eleitoral praticamente inviabilizou a aprovação desse projeto. En-
tre os itens previstos com a aprovação da Reforma Administrativa 
estão   a redução de salários, o � m das evoluções na carreira, � m 
dos concursos para ingresso no serviço público e � m da estabili-
dade dos servidores públicos, abrindo caminho para as terceiriza-
ções e privatizações.

Pense bem e re� ita antes de votar: este é o Brasil que você 
quer que se perpetue nos próximos quatro anos?

SINDEMA PRESENTE!
NO DIA 02 DE OUTUBRO, VAMOS DECIDIR QUE 
PAÍS QUEREMOS PARA OS PRÓXIMOS ANOS
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CONFIRA O QUE FOI REVOGADO E 
MUDANÇAS NOS DECRETOS 8174 E 8185 

CONQUISTADAS COM NOSSA LUTA!
 COMO ESTAVA NOS DECRETOS 8174 E 8185/2022 MUDANÇAS CONQUISTADAS COM NOSSA LUTA 

No Artigo 2º do Decreto 8174/2022, constava que para 
que fosse aceito, o Atestado Médico precisava ter o 
nome completo do paciente, o período necessário 
de afastamento do trabalho e data da documentação 
médica, e era exigido também: 

O CID e/ou nome da doença para o Atestado Médico ser 
aceito;

O nome, CRM e assinatura    /assinatura eletrônica do 
médico de forma legível
Apesar da entrega da “DECLARAÇÃO DE HORAS” estar 
prevista no parágrafo 1º do artigo 8º do decreto 8174 
(revogado e alterado depois pelo Decreto 8185) e no 
parágrafo único (acrescido pelo decreto 8185) ao artigo 
26 do decreto 8174, não havia no artigo 2º, a garantia  
expressa de que seriam aceitas essas Declarações nos 
afastamentos de horas ou de até um dia. 

Agora, no artigo 2º do Decreto 8174/2022: 

FOI ‘REVOGADA’ A EXIGÊNCIA DO CID! NÃO SERÁ MAIS 
EXIGIDO O CID NOS ATESTADOS, RELATÓRIOS MÉDI-
COS OU DECLARAÇÕES DE HORAS! 

NÃO SERÁ EXIGIDO O CRM. SERÃO ACEITOS ATESTA-
DOS E DECLARAÇÕES DE OUTROS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE COM NÚMERO DE REGISTRO NO RESPECTIVO 
CONSELHO DE CLASSE COMO PSICÓLOGOS - CRP, 
DENTISTAS - CRO, FISIOTERAPEUTAS 

ATESTADOS OU RELATÓRIOS MÉDICOS OU DECLA-
RAÇÕES DE HORAS SERÃO ACEITOS NOS AFASTA-
MENTOS DE HORAS OU ATÉ UM DIA (TRATAMENTO 
DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE PESSOA DA FAMÍLIA) 
POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL REGISTRADO NO 
CONSELHO DE CLASSE

No artigo 3º do Decreto 8174/2022, constava que para 
que o Atestado Médico por motivo de doença em pessoa 
da família fosse aceito, além das exigências do artigo 2º, 
precisava ter também:  

Nome do acompanhante;
Grau de parentesco do acompanhante;
Justifi cativa da necessidade de acompanhamento.

Agora no artigo 3º do Decreto 8174, APENAS PARA 
LICENÇA SUPERIOR A UM DIA, por motivo de doença 
em pessoa da família, serão exigidos além dos itens do 
artigo 2º o atestado e/ou relatório médico acrescido de:
Nome do acompanhante;
Grau de parentesco do acompanhante;
Justifi cativa da necessidade de acompanhamento.

Não constava no Artigo 4º, nem em qualquer outro artigo, 
a defi nição do que era considerado como “Declaração de 
Horas” para a aplicação dos Decretos 8174 e 8185. 

Apesar da entrega da “DECLARAÇÃO DE HORAS” estar 
prevista no parágrafo 1º do artigo 8º do decreto 8174 
(revogado e alterado depois pelo Decreto 8185) e no 
parágrafo único (acrescido pelo decreto 8185) ao artigo 
26 do decreto 8174, não havia defi nição expressa de que 
seriam aceitas essas Declarações ou sobre o que seria 
considerado pela PMD como “Declaração de Horas”

Agora no Artigo 4º, Inciso IX, consta que, para a aplicação 
dos Decretos 8174, 8185 e 8192, será considerada 

DECLARAÇÃO DE HORAS: DOCUMENTO EMITIDO 
E ASSINADO PELA EMPRESA OU PROFISSIONAL 
QUE ATENDER O SERVIDOR CONTENDO 
DADOS ESPECÍFICOS PARA COMPROVAR O 
COMPARECIMENTO COMO NOME, DOCUMENTOS 
PESSOAIS, DATA E MOTIVO. 

De acordo com o Artigo 33, que constava do Capítulo 
do Decreto que trata “DA LICENÇA POR MOTIVO DE 
DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA”, não poderiam ser 
aceitos atestados, declarações de horas ou períodos de 
acompanhamento de familiar pelo período de um dia, 
referentes às consultas, exames eletivos ou programados 
e procedimentos ambulatoriais se não fosse indicado 
“AFASTAMENTO”. A mesma exigência valia nos casos de 
atestados e declarações de mais de UM DIA. 

FOI REVOGADO O ARTIGO 33 
DO DECRETO 8174!DO DECRETO 8174!
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VEM AÍ O 2º CONGRESSO DO 
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS DE DIADEMA!
A ASSEMBLEIA JÁ APROVOU O REGIMENTO INTERNO NO DIA 18 DE 
AGOSTO. AGORA É O MOMENTO DE ELEGER OS DELEGADOS! 

Sindicato dos Funcionários 
Públicos de Diadema

Local: Subsede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 
Rua Encarnação, nº 290, Piraporinha, Diadema

ATENÇÃO SERVIDOR SINDICALIZADO: 
VEM AÍ O CONGRESSO DO SINDICATO DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA!

Fortalecer a luta e 
avançar nas conquistas 
17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022

VAMOS DEBATER E DECIDIR OS RUMOS 
DO SINDICATO E DA NOSSA LUTA!
Serão delegados para o 2º Congresso, servidores 
sindicalizados até 12 de setembro de 2022, 
eleitos em seu local de trabalho, de acordo com 
o Regimento Interno.

ACESSE O REGIMENTO COMPLETO DO 
2º CONGRESSO DO SINDEMA NO SITE 
www.sindema.org.br

Maiores informações no telefone 4053-2930 
ou zap (11) 99349-3730

ATÉ 25 DE OUTUBRO
ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO DE DELEGADOS 
ASSEMBLEIA PARA VAGAS REMANESCENTES 
DIA 27 DE OUTUBRO, ÀS 18 HORAS, NO SINDEMA

PROCURE UM
DIRETOR DO
SINDEMA

CONGRESSO 
SINDEMA

A cada três anos os servidores públicos de Diadema, represen-
tados pelos “delegados eleitos” nos locais de trabalho den-
tre os associados do Sindicato dos Funcionários Públicos 
de Diadema, se reúnem no Congresso do SINDEMA para 

avaliar a situação geral dos servidores municipais de Diadema, as ativi-
dades realizadas e deliberar sobre metas e linhas gerais de ação para os 
anos seguintes.

O Congresso é o fórum máximo de decisão da categoria, espaço para 
manifestações, opiniões, teses e proposições que serão debatidas e de� -
nidas como prioridade para nossa ação sindical. De forma democrática, 
serão os trabalhadores e as trabalhadoras que de� nirão rumos do SIN-
DICATO e da nossa luta e à direção da entidade caberá dar cumprimen-
to às ações planejadas. 

Cada delegado (a) deve ser o portador das re� exões ocorridas no seu 
local de trabalho, pautando no Congresso os temas e propostas para 
melhor organização de nossa categoria frente à conjuntura que teremos 
pela frente.

 O 2º Congresso do SINDEMA acontecerá nos dias 17 e 18 de novem-
bro de 2022, na subsede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em 
Piraporinha, e será garantida a dispensa de ponto dos delegados eleitos. 

SERVIDOR/A SINDICALIZADO/A: VENHA DISCUTIR E DECI-
DIR OS RUMOS DO NOSSO SINDICATO E DA NOSSA LUTA!

Todo servidor, sindicalizado até o dia 12/9, pode se candidatar à vaga 
de delegado do seu local de trabalho.  Serão delegados/as do 2º Con-
gresso do SINDEMA servidores/as sindicalizados/as eleitos delegados 
nos locais de trabalho, de acordo com critérios � xados pelo Regimento 
Interno aprovado em Assembleia realizada em 18 de agosto de 2022.

Informe-se sobre o processo de eleição de delegados/as nos locais de 
trabalho: acesse o Regimento Interno do 2º Congresso do SINDEMA 
no site www.sindema.org.br ou entre em contato com o SINDEMA pelo 
telefone 4053-2930 ou pelo whatssapp 1199349-3730.

Converse com os colegas de trabalho sobre o Congresso. Entre em con-
tato com os Diretores do SINDICATO para realizarmos a eleição dos 
delegados no seu local de trabalho.

AGENDA DO 2º CONGRESSO DO SINDEMA  

ATÉ 25 DE OUTUBRO - ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO DE DELEGADOS

DIA 27 DE OUTUBRO, ÀS 18 HORAS, NO SINDEMA - ASSEMBLEIA ELEI-
ÇÃO DE DELEGADOS PARA VAGAS REMANESCENTES
PARTICIPE! JUNTOS/AS SOMOS FORTES

O assédio moral infelizmente vem se tornando cada vez mais fre-
quente dentro da Prefeitura de Diadema: as relações de trabalho 
entre as che� as e os funcionários estão cada vez mais deteriora-

das, prevalecendo a falta de respeito e o autoritarismo.
A degradação das relações interpessoais e a de� ciência nas polí-

ticas de gestão, fazem com que justamente nos setores onde as relações 
de trabalho estão mais estremecidas, cresça o número de servidores 
adoecidos e afastados, em licença médica por stress e depressão.

Os casos de assédio moral, assim como as doenças psicológicas, 
vêm aumentando no pós-pandemia, trazendo consequências negativas 
à saúde e ao bem-estar do trabalhador.

O assédio moral no trabalho se caracteriza pela exposição do fun-
cionário a situações humilhantes e constrangedoras, reiteradas e prolon-
gadas, no exercício de suas funções, durante a jornada de trabalho.

O assediador, em regra, é superior hierárquico, mas o assédio 
também pode ocorrer entre funcionários do mesmo nível hierárquico.

COMO IDENTIFICAR O ASSÉDIO MORAL
Assédio moral é a exposição de trabalhadores e trabalhadoras a 

situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho 
e no exercício de sua função.

O assédio moral da che� a contra seus subordinados é uma forma 
de degradação do trabalho, inclusive com consequências negativas para 
a saúde do trabalhador.

Ele leva à desestabilização emocional, o quê, em um primeiro 

momento, pode resultar em medo, raiva e ansiedade. Em casos mais 
graves, pode evoluir para depressão, síndrome do pânico, ou até mesmo 
levar o trabalhador ao suicídio.

COMO AGIR EM CASOS DE ASSÉDIO MORAL

O trabalhador não deve se calar diante de casos de humilhação e 
constrangimento.

A primeira medida que o servidor deve tomar é compartilhar 
com os colegas a situação que gera humilhação e adoecimento, porque 
assim o problema passa a ser de toda a coletividade.

Outra medida é procurar as possibilidades de solução para mo-
di� car a realidade.

Para denunciar o assédio, a vítima deve recolher provas e deve 
procurar a ajuda de testemunhas do fato ou de quem já sofreu humi-
lhações do agressor e evitar conversas com o agressor sem a presença 
de testemunha.

O assédio moral também é considerado acidente de trabalho e 
deve ser emitido o Relatório de Atendimento de Acidente de Trabalho 
ou Comunicado de Acidente de Trabalho, no caso de servidor celetista.

Não se cale diante do assédio moral! Procure ajuda do SINDEMA 
e/ou da CIPA!

Acesse nossa Cartilha sobre Assédio Moral e a LEI MUNICIPAL 
DE COMBATE AO ASSÉDIO MORAL no site do SINDEMA (sinde-
ma.org.br) na aba “publicações”. 

Assédio moral é crime e deve ser denunciado!

ASSÉDIO MORAL: SERVIDORES ESTÃO ATENTOS E NÃO VÃO SE CALAR!
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