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Araraquara, 06 de abril de 2021. 

EXCELENTISSIMO PREFEITO DE SANTA LUCIA-SP. 

SENHOR LUIS ANTONIO NOLI 

 

Of. Sind.158/2021 

 

 

 

Referente: Notificação de Pauta da Data Base 2021. 

 

 

   SISMAR- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

ARARAQUARA E REGIAO, 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 especial finalidade de notificar  

Prefeitura do Município de SANTA LUCIA – SP acerca das deliberações tomadas pelos 

Servidores Municipais, em Assembleia Geral Especifica devidamente convocada e 

realizada no Município na última segunda feira dia 05/04/2021. 

 

   Senhor Prefeito, de início, vale comunica-lo que a categoria e este 

Sindicato tem interesse em negociarmos uma boa e tranquila data base. Tomamos por 

base pautas elencadas pelos servidores em reuniões realizadas nesse Município e 

aprovada em Assembleia Geral Especifica. 

 

   Assim sendo apresentamos a pauta aprovada, item a item, por 

unanimidade pelos servidores Municipais Santa Lucia, conforme segue: 

 

01) Revisão Geral Anual da inflação acumulada até a data base (maio/2020 a 

abril/2021), de acordo com o índice a ser apurado pelo INPC;  

02) Reconhecendo as perdas salariais do funcionalismo acumuladas de maio de 

2016 a março de 2021 (17,96%), instituir uma política de reposição de 

perdas do funcionalismo; 

 
03) Reajuste de 5% de ganhos reais nos vencimentos de todos os segmentos da 

categoria, como forma de valorizar os servidores de carreira e motivar a 

categoria em busca de melhorias na prestação de serviços; 

 
04) Majoração do Vale-Alimentação para R$ 450,00, abrindo nova licitação e 

adquirindo uma empresa que desvincule o vale alimentação do servidor de 

Santa Lucia a obrigatoriedade de gasto na cidade; 

05) Não efetuar nenhum desconto na concessão do vale-alimentação e auxílio 

saúde quando houver faltas justificadas por atestados e abonadas; 
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06) Instituição do "abono natalino" no vale-alimentação no valor de 100% do 

valor vigente deste benefício à época do pagamento a ser pago no mês de 

dezembro de cada ano (13o vale-alimentação); 

07) Instituição do Prêmio Assiduidade no valor de R$ 100,00 mensais para todos 

os servidores desvinculando a concessão do benefício das faltas abonadas, 

doenças profiláticas 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; 

08) Extensão de 3 para 6 faltas abonadas; 

09) Instituir no município o atestado humanitário onde o servidor tenha direito 

aos 15 dias úteis para cuidar dos seus; 

10) Criação da lista das doenças profiláticas, desvinculando, com isso, os 

descontos seja de salário ou de qualquer gratificação do servidor; 

11) Elaboração e Conclusão 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 e Reforma Administrativa; 

12) Criação do Sesmt e contratação de engenheiro de segurança do trabalho, e 

com isso ter atualizados exames periódicos e vacinas de todos servidores; 

13) Criação de projetos de ergonomia e reavaliação dos ambientes de trabalho 

(ventilação) para cada unidade de toda rede Municipal; 

14) Aquisição de uniformes adequados para cada função e os devidos 

fornecimento de EPIs; 

15) Extensão e 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; 

16) Equiparação da licença-nojo à dos profissionais do magistério que é de 9 

dias corridos; 

17) Pagar o “quinquênio”, sendo 1% ao ano; 

18) Regulamentação da licença paternidade para 20 dias conforme legislação 

federal; 

19) Regulamentação da licença maternidade para 6 meses; 

20) Regulamentação da licença amamentação conforme legislação federal; 

21) Aos profissionais da linha de frente diante da Pandemia criação de 

gratificação e pagamento do grau máximo de insalubridade (40%); 

22) Adequação de valores pagos de diárias em igualdade para os motoristas e 

servidores da enfermagem; 

23) Vale alimentação igual valor para todos os servidores independente da 

função; 

24) Auxílio combustível em dinheiro, devido a exposição a pandemia; 
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25) Segue nomes dos servidores eleitos para a comissão de servidores eleitos na 

assembleia a acompanhar toda negociação de Data-Base de 2.021, sem 

prejuízos de seus vencimentos demais benefícios:  

 

• AUREA LUCIANA ZANON;    

• WILLIAN MOURA FERREIRA, matricula nº 1006; 

• VIVIANE DANIELA RAMOS GONÇALVES; 

• FRANCISCO FABIANO SUCENATO; 

• DANIEL MORGADO;  

• ELIZANGELA POSSATO; 

 
 

 

 

Disponibilizamos para facilitar agendamentos de reuniões os seguintes e-

mails e contatos:  

 

 

* sismarv@uol.com.br / andreiasismar@yahoo.com.br .  

* Fones: 16 – 33359909 / 16-33351983 / 16- 997427145. 

 

   

         Sendo o que tínhamos, agradecemos a atenção dispensada e 

aproveitamos o ensejo para reiterar votos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Cristina Dias 

Secretaria Geral Sismar 
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