
NOTA OFICIAL SOBRE AS 
GRATIFICAÇÕES DO NÍVEL 

UNIVERSITÁRIO (NU)

PREFEITURA, CÂMARA MUNICIPAL E SINSERI 
SE UNEM NA DEFESA DOS SERVIDORES

  Representantes da Prefeitura de Itaquaquecetuba, Câmara 
Municipal e Sinseri (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais) de-
finiram, dia 18 de março, conjuntamente, em respeito ao funcionalis-
mo municipal, emitir NOTA OFICIAL a fim de trazer informações rela-
cionadas às gratificações do NU (Nível Universitário).

  Na semana passada, Prefeitura e Câmara foram notificadas 
pela Subprocuradoria Geral de Justiça do Ministério Público Paulis-
ta para prestarem esclarecimentos acerca da Lei Complementar n° 
316/2020, que regulamentou o pagamento das gratificações. Porém, 
o tema volta à tona e é colocado em cheque novamente pelo MP.

POSIÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

  Conforme definido em duas reuniões, o tema já é tratado 
com a responsabilidade necessária e Prefeitura, Câmara e Sinseri vão 
agir em sintonia para encontrar uma solução efetiva ao problema das 
gratificações do Nível Universitário. Mas, também, existe um consen-
so de que a questão não é simples de ser sanada e exigirá atuações 
permanentes das instituições dentro da legalidade, diante dos empe-
cilhos estabelecidos na Lei Complementar n° 173/2020

  Estuda-se a abertura de Processo Administrativo e a forma-
ção de Comissão Permanente para tratar do NU, Reforma Administra-



tiva, PCCS geral (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) e outros pro-
blemas relacionados ao funcionamento da Administração Municipal.   

  IMPORTANTE: os Servidores continuarão a receber as 
gratificações do Nível Universitário normalmente, a não ser que haja 
uma decisão judicial pedindo o fim do pagamento. Informações ofi-
ciais sobre o NU serão fornecidas pela Prefeitura, Câmara Municipal 
e Sinseri. Fuja das FAKE NEWS. Antes de se desesperar consulte os 
canais oficias das instituições.

Prefeitura - www.itaquaquecetuba.sp.gov.br
Câmara - www.camaraitaquaquecetuba.sp.gov.br

Sinseri - www.sinseri.com.br

ITAQUAQUECETUBA, 18 DE MARÇO DE 2021

ASSINAM:

Prefeitura de Itaquaquecetuba 
Reconstrução da nossa cidade. Amor por nossa gente.

Câmara Municipal de Itaquaquecetuba

Sinseri (Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Itaquaquecetuba)


