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EXCELENTÍSSIMO PREFEITO DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP 

SENHOR DIRCEU BRAS PANO 
 

Of. Sind. 0156/2019 

 

Ref.: Notificação de Pauta Deliberada pela Categoria  

 

Araraquara, 26 de março de 2019 

 

SISMAR – SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARARAQUARA 

E REGIÃO, entidade de representação de classe profissional de primeiro grau, por seus representantes 

legais que abaixo assinam, vem mui respeitosamente pelo presente, até a presença de Vossa 

Excelência com a especial finalidade de NOTIFICAR a Prefeitura do Município de Américo Brasiliense - 

SP acerca das deliberações tomadas pelos servidores municipais, em Assembleia devidamente 

convocada e realizada no município de Américo Brasiliense na última segunda-feira (25/03/2019). 

 

Senhor Prefeito, de início, vale comunicá-lo que a categoria e este Sindicato têm 

esperança em negociarmos uma boa e tranquila data-base. Tomamos por base a pauta elencada pelos 

servidores e servidoras presentes e consideramos pendências relacionadas à data-base do ano 

passado. 

 

Assim sendo, apresentamos a pauta aprovada por unanimidade pelos 

Servidores Municipais de Américo Brasiliense, conforme segue:  

 

01) Revisão Geral Anual das perdas salariais acumuladas em 2018 na ordem de 3,75% 

de acordo com o IPCA; 

02) Reconhecendo as perdas salariais acumuladas do triênio 2016-2018 (1,33%), 

instituir uma política de reposição de perdas para o funcionalismo; 

03) Ganhos reais de 3% sobre o salário-base para todos os trabalhadores; 

04) Instaurar o piso de R$1.200,00 para o funcionalismo público do município; 

05) Equiparação do vale-alimentação com o pago aos servidores da Câmara; 

06) Instituição do “Prêmio Assiduidade” no valor de R$150,00 mensais para todos os 

servidores, salientando que tal prêmio tem por objetivo a redução de faltas e 

atestados médicos nos serviços públicos, ou seja, visa o bom funcionamento dos 

serviços prestados à população; 
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07) Elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários para todas as categorias de 

servidores municipais com a efetiva participação do Sindicato e de comissões de 

trabalhadores; 

08) Regulamentação, através de Lei Municipal, da jornada de trabalho de 6h diárias 

(30h semanais) para as categorias que atualmente já cumprem tal jornada e 

ampliação deste benefício para todas as categorias; 

09) Ampliação das faltas abonadas de 5 para 6 anualmente; 

10) Instituição do Atestado Humanitário. Tal atestado, também chamado de atestado 

para acompanhante, tem por objetivo permitir aos trabalhadores que possam cuidar 

de parente ou pessoa sob sua tutela e responsabilidade durante tratamento médico 

ou cuidados especiais. Em municípios da região, tal previsão foi instituída por Lei 

Municipal e chega a 15 dias úteis de atestado; 

11) Criação da lista de doenças profiláticas. Tal listagem tem por objetivo estabelecer 

uma relação de doenças que obrigam o trabalhador a se afastar das atividades 

para prevenir um surto no ambiente de trabalho. Podemos citar alguns exemplos 

de doenças profiláticas: Conjuntivite, sarampo, rubéola, catapora, caxumba, 

dengue, etc.; 

12) Criação de estudos e projetos de ergonomia para cada unidade; 

13) Atualizar os laudos de insalubridade, periculosidade e risco de todo o funcionalismo 

do município; 

14) Atualizar os exames periódicos; 

15) Extinção do banco de horas e instituição do pagamento de horas extras; 

16) Regularizar o fornecimento de EPIs; 

17) Aquisição regulariza o fornecimento de uniformes adequados para cada função; 

18) Rever as condições de manutenção de brinquedos e objetos utilizados no apoio 

pedagógico; 

19) Revisão do regramento do pagamento de multas dos motoristas (SAMU); 

20) Corrigir a referência salarial dos agentes escolares; 

21) Verificação de cumprimento das NRs em relação ao número de sanitários e outras 

normas; 

22) Equiparação da licença-nojo à dos profissionais do magistério (9 dias); 

23) Regularizar os intervalos de refeição em conformidade com a CLT, respeitando-se 

as particularidades de cada categoria e/ou local de trabalho 

Artigo 71 – Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 

(seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou 

alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo 

escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) 

horas.; 
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24)  Adequar a manutenção e adquirir novas viaturas e veículos para a Prefeitura e 

para o DAE. Servidores denunciam que há veículos em uso que não tem mais 

condições mínimas de segurança; 

25) Promover a equiparação salarial entre professores da Educação Infantil, PEB I e 

Monitores Educacionais de Informática com os PEB II; 

26) Promover alteração na Lei Municipal de forma que o servidor que mantiver 2 

contratos com o município (duplo vínculo) possa receber um vale alimentação 

referente à cada contrato de trabalho; 

27) Reavaliar e promover um debate com a sociedade acerca das terceirizações de 

setores e serviços públicos municipais; 

28) Adequar o pagamento dos adicionais de horas extras em conformidade com a CLT. 

Pela legislação vigente, cada minuto que exceda a jornada contratual deve ser 

remunerada com os adicionais previstos em Lei, porém, professores que cumprem 

jornada maior que a estabelecida em contrato, estão recebendo as horas sem os 

devidos adicionais. Tal situação já foi alvo de ação judicial contra o município de 

Araraquara e culminou em decisão favorável aos servidores. 

 

Assim sendo, espera este sindicato profissional, possa Vossa Excelência 

entender a importância e a legitimidade das reivindicações da categoria, e a urgência de se buscar 

canais de diálogo e negociação. Por isso, contamos com uma resposta oficial para cada item desta 

pauta no prazo de 10 dias a contar da data de seu recebimento pela Administração Municipal. 

 

 

 

Sendo o que tínhamos, antecipadamente agradecemos a atenção dispensada e 

ficamos no aguardo de uma breve manifestação de Vossa Excelência. Ao ensejo, aproveitamos para 

reiterar os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Marcelo dos Santos Roldan – Luciano Roberto Fagnani 

Diretores do SISMAR 
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