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CARUARU
DECRETO N° 021, DE 29 DE MARCO DE 2017.

Institui 0 Program a de Negociaciio
Permanente no ambito do
Municipio de Caruaru e da outras
providencias.

A PREFEITA DO MUNICiPIO DE CARUARU, ESTADO DE PERNAMBUCO, no
uso das atribuicoes que lhe saG conferidas pelo, art. 55, inciso IV da Lei Organica
Municipal, e

CONSIDERANDO a relevancia do estabelecimento de urn canal permanente de
negociacao com 0 servidor publico municipal, por meio de suas entidades
representativas;

. .
CQNSIDERANDO que deve ser garantida a democratizacao das relacoes de

trabalho atraves da criacao de urn sistema permanente de negociacao coletiva que
explicite os conflitos e demandas decorrentes dessas relacoes na Administracao Publica
Municipal, direta, autarquica e fundacional, e avance -na melhoria da qualidade dos
services prestados it populacao,

DECRETA:

TITULO I
DISPOSI<;OES PRELIMINARES

Art: 10 Fica instituido 0 Programa d~ Negociacao Permanente, no ambito do
Municipio de Caruaru.

Art. 200 Programade Negociacao Perrnanente, ora instituido, tern por finalidade
promover a democratizacao das relacoes de trabalho· e a valorizacao dos servidores
publicos municipais, atraves da negociacao coletiva, sempre na perspectiva da prestacao
de urn servico publico de qualidade, caracterizando-se como instrumento permanente de
solucao de conflitos entre 0 Poder Executivo e os servidores publicos representados
atraves das entidades representativas de classe, com 0 objetivo de:

I - promover a participacao dos servidores publicos municipais, atraves de seus
- representantes,· no planejamento e execucao de programas voltados para ·0

aperfeicoamento e a valorizacao P!ofissional;

II - implantar as diretrizes gerais re1ativas ao plano de carg~s, carreiras e
vencimentos dos servidores publicos municipais, abrangendo, inclusive, 0



, .
desenvolvimento do plano de capacitacao pro fissional, da avaliacao de desempenho por
categoria; .

III - discutir a politica de remuneracao dos servidores publicos municipais e a
politic a de gestae de pessoal;

. IV - implementar programas de beneficios para os servidores publicos;

v - integrar as diversas entidades representativas dos servidores publicos com 0

Poder Executivo;

VI - assegurar a prerrogativa de instauracao da negociacao coletiva por qualquer
das partes interessadas para tratar de questoes gerais, especificas ou setoriais;

VII - garantir a negociacao coletiva, independente do seu resultado;

VITI - asseguraros mecanismos e procedimentos de negociacao;

IX - oferecer mecanismos eficazes ao tratamento de conflitos nas relacoes de
trabalho;

x -defmir procedimentos para a explicitacao dos conflitos;

XI .:.firmar compromissos em que as representacoes compartilhem a defesa do
'interesse publico por meio da implementacao de instrumentos de trabalho que
propiciem a melhoria da qualidade dos services publicos prestados it sociedade, no bojo
dos principios da cidadania, solidariedade, cooperacao e desenvolvimento sustentavel;

XII - firmar Acordo Coletivo como resultado de processo de negociacao 'entre as
partes, de pauta de reivindicacoes apresentada pelo Sindicato ao Govemo Municipal,
reduzindo-o a termo;

,XIII - assegurar mecanismos que garantam cumprimento de Acordos que venham
a ser firmados; .

XIV' - melhorar a relacao de trabalho entre Govemo Municipal e Servidores
Publicos;

xv - contribuir para a melhoria do desempenho e a eficacia pro fissional dos
quadros funcionais, resolutividade des services prestados a populacao, assegurando a
valorizacao e a capacitacao profissional dos que trabalham no Service Publico
Municipal;

XVI - buscar garantia de condicoes dignas de trabalho e a melhoria no
relacionamento hierarquico nas instituicoes publicas, e

XVII - promover a etica na prestacao do service publico.
I



CAPITULO I
DA MESA PERMANENTE DE NEG,OCIAc;Ao

Art. 2° 0 Programa de Negociacao Pennanente se representara pela constituicao
da Mesa Permanente de Negociacao.

§ lOA Mesa Perrnanente de Negociacao tratara das quest5es de interesse de todas
as categorias de servidores publicos e, com exclusividade, das questoes de natureza
financeira. '

§ 2° A -Mesa Pertnanente de Negociacao convocara titular da Secretaria especifica
para tratar de questoes de natureza tecnica e especifica de cada categoria de servidores
publicos e da aplicacao da politica definida em Mesa Permanente de Negociacao.

§ 3° As reivindicacoes e os respectivos cronogramas de reunioes serao
selecionados e definidos pelosintegrantes da Mesa Permanente de Negociacao (MPN),
abordando:

I - temas de natureza economica;

II - temas de natureza social; e

II - demais assuntos de interesse das partes.

Art. 3° A instalacao da Mesa Permanente de Negociacao, ocorrera ate 30 (trinta)
dias ap6s a entrada em vigor dopresente Decreto. - .

CAPiTULOlI
DOS PRINCiPIOS E PRECEITOS DEMOcRA TICOS

Art. 4° 0 Programa de Negociacao Permanente, ora instituido como instrumento
legitimo de negociacao e rnediacao, implica 0 reconhecimento e a garantia dos seguintes
principios basicos, representado pelos componentes da Mesa Permanente de
Negociacao:

I - transparencia e etica;

II - valorizacao do servidor;

III - legalidade; /

IV - moralidade;

v - impessoalidade;

VI - indisponibilidade do interesse publico; -

v -qualidade dos services;



VI - participacao;

VII - publicidade;

VITI - liberdade sindical, e

IX - eficiencia administrativa.

Art. 5° Os componentes da Mesa Permanente de Negociacao adotam os seguintes
preceitos democraticos d~ negociacao e mediacao:

I - respeito reciproco~ da boa fe, da honestidade de prop6sitos;

IT- capacidade para negociar; -

ill - obrigatoriedade das partes em buscar a negociacao;

,IV - direito de aces so a informacao;

V - legitimidade de representacao e da adocao de procedimentos democraticos.

Art. 6° A negociacao coletiva, processo de dialogo que se estabelece nas relacoes
de trabalho, com vistas aos pleitos demandados pelas partes·e ao tratamento dos
conflitos, pautar-se-a pelos principios da. boa-fe, do reconhecimento das partes e do
respeito mutuo e devera ser permanente, de forma a assegurar os principios basicos da
Administracao Publica e, ainda, 0 da liberdade de associacao sindical.

Art. 7° Consideram-se condutas de boa-fe objetiva, entre outras:

I - participar da negociacao coletiva;

II - formular e responder a propostas e contrapropostas ·que visem a promover 0

.dialogo entre os envolvidos;

, III - prestar informacoes, definidas de comum acordo, no prazo e com 0

detalhamento necessario it negociacao, de forma leal e com honestidade;, ../

IV - preservar 0 sigilo das informacoes recebidas com esse carater;

v - cumprir 0 acordado na mesa de negociacao.

Paragrafo unico. Configura pratica antissindical a nao observancia das condutas -
acima enumeradas.

Art,: 8° A Administracao Publica Municipal devera, como dever de boa fe e
direito dos servidores publicos, promover 0 dialogo social e 0 fortalecimento das
negociacoes coletivas.



- CAPITULO III
DA COMPOSI<;AO

Art. 9° A Mesa Permanente de Negociacao, em relacao ao Poder Publico
Municipal, sera composta pelos seguintes membros: Secretario de Administracao,
Secretario da Fazenda, Secretario de Planejamento, Orcamento e Gestae, Procurador
Geral do Municipio e, Controlador Geral do Municipio.

§ 1° Podera tambem integrar a Mesa Permanente de Negociacao, 0 Secretario de
area especifica, quando 0 tema, objeto de discussao, assim 0 requerer.

§2° A negociacao coletiva, mediante pauta estabelecida entre as partes, realizar-
se-a por .meio da Mesa Permanente de Negociacao, entre 0 Govemo do Municipio de
Caruaru e a entidade sindical, representativa dos -servidores publicos municipais,
formalmente constituida e com regulamento proprio, conforme deliberacao das partes.,

§3° .A Secretaria Executiva da Mesa Perrnanente de Negociacao sera de
responsabilidade da Secretaria de Planejamento, de modo a proceder aosregistros dos
temas discutidos e pactuado~.· .

Art. 10. A.Mesa Permanente de Negociacao podera criar comissoes tematicas com
o objetivo de aprofundarem estudos de materias, visando a subsidiar tecnicamente suas
atividades com prazo determinado de funcionamerito.

CAPITULO IV
DO FUNCIONAMENTO

Art. 11. A Mesa Permanente de Negociacao, atraves de oficio e de publicacao em
Diario Oficial do Municipio, comunicara 0 local de realizacao da reuniao, especificando
o horario de inicio e termino previsto, conforme disposto no cronograma de reunifies.

§ 1° A Mesa Permanente de Negociacao deve se reunir, ordinariamente, nas datas
previstas no .cronograma de reumoes, com periodicidade bimestral e,
extraordinariamente, quando solicitada formalmente.

§ 2° A solicitacao sera realizada por urn representante de uma das partes, com
pauta previamente acertada.

§ 3° 0 cronograma de reunioes sera e1aborado na reuniao de instalacao da Mesa
Permanente de Negociacao e·atualizado, bimestralmente.

§ 4° A Mesa Permanente de Negociacao observara, durante suas reunifies,
ordinarias e extraordinarias, os seguintes principios: .

I - as reunifies terao inicio em primeira convocacao COlD a presenca minima de
50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) de seus membros ou respectivos suplentes, de
cada parte, oficialmente designados e em segunda convocacao com 0 numero de
presentes;



II - as reunioes ordinarias serao realizadas bimestralmente, de acordo com 0

calendario previamente aprovado;

III - as reunifies extraordinarias serao convocada~ por uma das partes, com
anuencia de arnbas, com antecedencia minima de 48 (quarenta e oito) horas, contadas da
data referida para suas realizacoes;

. .
IV - a pauta das. reunioes ordinarias subsequentes sera definida ao termino de cada

reuniao sem prejuizo de novos pontos; e

v - as reunioes serao presididas pelo Secretario de Administracao ou por outro
designado, na hipotese de impedimento.

CAPITULOV'
DAS ATRIBUI<;OES DOS MEMBROS DA MESA PERMANENTE DE I

NEGOCIA<;AO

"
Art. 12. Sao atribuicoes do Presidente de Mesa:

I - coordenar a atuacao de todos os membros, conduzindo as discussoes e
oportunizando tempo para as falas dos seus requerentes;

II - oficializar 0 comunicado de tomadas de decisoes resultantes das atividades da
MPN as entidades interessadas;

III - receber e encaminhar processos de atividades analisadas pelo Program a de
Negociacao Permanente;

IV - fazer cumprir todas as decisoes do Programa de Negociacao Permanente;

v - executar outras atividades necessarias ao funcionamento do Program a de
Negociacao Permanente.

Art. 13. Sao atribuicoes do Secretario da Mesa:

I-moderar as reunifies para facilitar os registros;

II - responsabi]izar-~e pelo registro das atas das reunifies;

III - convocar os membros;

IV - acompanhar 0 cumprimento dos compromissos assumidos e negociados em
mesa;

v -manter 0 controle da frequencia dos membros;

VI - acompanhar, junto aos coordenadores, as entradas de processos e denuncias,
que deverao ter encaminhamentos ern tempo habil;



VII - apresentar, trimestralmente, aMesa Permanente de Negociacao, informacoes
de todos os processos solucionados ou em andamento.

Art. 14. A Secretaria do Planejamento oferecera a estrutura adequada ao
funcionamento das reunifies da Mesa Permanente de Negociacao.

CAPITULO VI
DO PROCESSO DE NEGOCIAyAo

Art. 15. Quando se .tratar de assuntos relativos a revisao geral dos subsidios,
vencimentos, proventos, pensoes e salaries, considerar-se-ao as possibilidades do
municipio, de modo a nao comprometer 0 equilibrio orcamentario, na forma da Lei de
Responsabili dade Fiscal.

" .
Art. 16. Qualquer das partes podera apresentar reivindicacoesou questoes de

interesse de suas representacoes aMesa Permanente de Negociacao.

Art. 17. as temas tratados na Mesa Permanente de Negociacao serao registrados
em ata da reuniao.

Art. 18. As reivindicacoes e questoes trazidas pelas partes deverao ser feitas por
escrito.

Art. 19. A contraparte, a quem e dirigida a questao, esta obrigada a apresentar
resposta de forma escrita, em prazo estabelecido, preferencialmente, de comum acordo
~)U,nao sendo possivel, fixado pela Presidencia, que nao podera ultrapassar 30 (trinta)
dias, prorrogaveis PQr igual periodo por acordo entre as partes.

Art. 20. Sempre que houver acordo sobre determinada materia, este devera ser
formalizado por meio de protocolo da ~esa Permanente de Negociacao.

Art. 21. Todos os documentos pertinentes ao processo negocial, serao arquivados
na Secretaria Executiva da Mesa Permanente de Negociacao, onde estarao a disposicao
para consultas. .

Art. 22. Os atos, fonnalidades e procedimentos burocraticos estabelecidos neste
Decreto, tern 0 sentido de auxiliar 0 processo negocial·e nao inviabiliza-lo. -

Art. 23. E assegurado a entidade sindical 0 estabelecirnento da pauta de
negociacao, que devera ser aprovada pela Assembleia Geral, em que devera ser
convocada toda a categoria.

Art. 24. E obrigat6ria a participacao dos representantes legais na negociacao
coletiva, sempre que convocada pela outra parte, devendo ser observado 0 principio da
boa-fe objetiva. .

Art. 25. 0 acordo fiuto do processo negocial sera subrnetido a apreciacao da
categoria, mediante deliberacao em Assemb1eia Geral, para a qual devera ter sido



convocada toda a categoria, ao fim da qual se firmara a proposta final para chancela do
Municipio,

Art. 26. Os acordos firmados sao bilaterais, comprometendo as partes e
vinculando-as ao cumprimento 'das providencias para sua efetivacao e ao zelopara sua
manutencao.

. Art. 27. E irrevogavel e irretratavel 0 Acordo derivado da negociacao coletiva,
referendado pela categoria e chancelado pelo Governo Municipal, apos. assinado e
publicado no Diario Oficial do Municipio de Caruaru.

TiTULO II
DAS DISPOSIC;OES FINAlS

Art. 28. Compete ao Poder Executivo Municipal, adotar as providencias
administrativas para a efetivacao do Acordo e, quando for 0 caso, encaminhar, no prazo
maximo de 30 dias, respeitados os ciclos orcarnentarios e outros prazos legais, as
propostas normativas que disciplinem 0 acordado para a apreciacao do Poder
Legislativo.

, Art. 29. A participacao em Mesa Permanente de Negociacao de que trata este
Decreto nao ensejara percepcao de remuneracao de qualquer natureza a nenhum dos
membros.

Art. 30. Os casos omissos serao dirimidos atraves de Portaria do Secretario de
Administracao, apos resolucao da Mesa Permanente de Negociacao.

Art. 31. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Palacio Jaime Nejaim, 29 de marco de 2017; 1960 ~a Independencia; 1290 da
Republica.
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