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Ofício nº 058/2019 

 
São José, 16 de maio de 2019 

 
 
Exma. Senhora 
ADELIANA DAL PONT 
Prefeita Municipal de São José 
 
C/C’s 
 
Exmo. Senhor 
RODRIGO JOÃO MACHADO 
Procurador Geral do Município de São José 

Exma. Senhora 
VERA SUELY DE ANDRADE 
Secretária de Administração do Município de São José 
 
Exma. Senhora 
SINARA REGINA SIMIONI 
Secretária da Administração do Município de São José 
 
Exma. Senhora 
LÍLIAN SANDIN BOEING 
Secretária de Educação do Município de São José 

Exma. Senhora 
ROSE BARTUCHESKI 
Secretária de Assistência Social do Município de São José 
 
 
 
Assunto: Reiterar pedido de audiência para negociação acerca da Data-Base 2019, com 

a presença do Poder Legislativo Municipal 

 

Prezados, 

  

O SINTRAM/SJ – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de 

São José vem, pelo presente, informar que em  Assembleia Geral Extraordinária no dia 15 

de maio de 2019, os servidores rejeitaram a proposta apresentada pelo executivo em 

relação a pauta de reivindicações da Data-Base 2019.  

A categoria entende que a pauta não se resume ao reajuste salarial, por isso 

precisa de respostas mais concretas e objetivas para todos os itens, considerando que 
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estes foram construídos conforme as demandas surgidas ao longo de vários anos,  

trazidas por diferentes setores e todos com sua devida importância. 

Na Data-Base de 2018 a categoria aceitou que as negociações continuassem 

ao longo daquele ano com o executivo, através de uma comissão formada entre 

representantes de servidores e a direção desta entidade, para resolver demandas 

pertinentes às condições de trabalho dos servidores. Entretanto, ocorreram poucos 

avanços nas negociações e novamente a maioria das questões se encontra no rol de 

reivindicações da categoria. Por isso, a categoria não aceita que novamente se postergue 

negociações da pauta de reivindicações. 

Cabe esclarecer ainda que, em relação ao comprometimento da receita com as 

despesas de pessoal entre o ano passado e este ano, houve uma redução nos gastos de 

51,47% para 50,90%, ou seja, a categoria entende que é possível avançar em relação às 

cláusulas financeiras em que é apontado o limite da LRF como impedimento, 

principalmente aquelas que têm impacto direto com a qualidade dos serviços prestados e 

as condições de trabalho dos servidores. 

A categoria definiu eixos centrais na Data-Base 2019 que acredita ser possível 

avançar nas negociações deste ano, assim como espera encaminhamentos concretos, 

com prazos e garantias em relação aos seguintes pontos: 

 

• Garantia de melhores condições de trabalhos para todos os servidores – que 
possamos lidar com a sobrecarga de trabalho e assédio moral sofrido pelo 
trabalhador diariamente com uma política específica para solução das 
situações de violências vividas nas unidades; 

• Criação de Programa Municipal Especializado em Saúde do Trabalhador – 
que possamos lidar com uma solução concreta que demonstre uma 
preocupação do município com o aumento de licenças médicas por motivos 
de estresse, depressão e exaustão; 

• Concurso Público com chamada imediata para profissionais de saúde – 
precisamos uma garantia de prazo, quais serão os cargos, quantos serão 
convocados de imediato para suprir as demandas dos servidores e da 
população; 

• Revogação da lei das “OS” no Município – em acordo na Data-Base de 2018 a 
Prefeita se comprometeu com os servidores a não expandir as OS além da 
UPA de Forquilhinhas, porém no ano de 2019 houve a expansão para as 
equipes de Técnico de Saúde Bucal; 

• Auxílio-alimentação para todos os servidores – que possamos, no mínimo, 
avançar na discussão sobre o teto, os servidores compreendem a 
alimentação como uma questão de condições de trabalho; 
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• Carreira de pós-graduação para os profissionais do Magistério – há uma 
proposta de nova tabela para análise desta demanda (segue em anexo) e 
precisamos da oportunidade de discutí-la e avançar nessa pauta;  

• Aumento da regência de classe – o projeto foi revogado após ter sido 
conquistado pela categoria e desde então não avançamos nessa pauta, 
mesmo o limite prudencial estando abaixo do alerta em 2019; 

• Lotação e Concurso de Relotação para todas as áreas – este item atendido 
pelo executivo para as áreas da Saúde e Administração; 

• Cumprimento de acordos firmados em anos anteriores e compromisso com o 
encaminhamento de leis, sem impacto financeiro, que possam regulamentar 
ações que a Prefeitura já realiza e constam na nossa pauta da Data-Base, 
com o intuito que passe a ser uma regra para próximas gestões que virão. 

  

A próxima Assembleia Geral dos Servidores Municipais acontecerá no dia 24 

de maio de 2019, período matutino, por isso é imprescindível uma nova rodada de 

negociação para que possamos avançar em algumas pautas essenciais as demandas dos 

servidores. Destaca-se que os encaminhamentos e os rumos do movimento paredista, 

dependerão das negociações com o Executivo Municipal e de uma nova proposta que 

atenda as reivindicações dos servidores. 

Assim, na certeza de que a Administração Pública não medirá esforços para 

atender às necessidades dos servidores públicos municipais, a direção do SINTRAM-SJ 

reafirma nesta oportunidade suas considerações e respeito, permanecendo no aguardo e 

agradecendo a atenção por ora dispensada. 

 Atenciosamente,                               

 

 

MARCOS AURÉLIO DOS SANTOS 
Presidente do SINTRAM-SJ 

 


