
 

 

 

 

Itaquaquecetuba, 8 de de julho de 2021 

PRIORIDADES DA CATEGORIA 
 

Reivindicações dos Servidores Públicos Municipais de Itaquá 
SINDICATO NA LUTA PERMANENTE POR VALORIZAÇÃO E RESPEITO 

 
O Sinseri (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itaquaquecetuba) 

representa mais de 5 mil trabalhadores. Tem a missão, em sua essência, - e isso pratica 

com comprometimento, respeito, lealdade e muita entrega - lutar pela valorização do 

funcionalismo municipal. Nos últimos 8 anos, travamos duras batalhas necessárias para 

efetivar, nem se fosse por meio do Judiciário, ganhos imediatos com o objetivo de evitar 

perdas inflacionárias e congelamento de direitos e benefícios. Infelizmente, o diálogo não 

prosperou em diversas negociações por desinteresse da Administração Municipal.  

 

Em contrapartida, o Sinseri sempre priorizou debates construtivos com lealdade, 

racionalidade e afortunados, a fim de contemplar o interesse coletivo e alcançar toda a 

categoria. Na antiga Administração tivemos prejuízos incalculáveis que refletirão nas 

aposentadorias dos trabalhadores futuramente. Mesmo com o cenário controverso, 

nossa instituição jamais norteará suas lutas pelo passado, mas tirará lições e apontará 

ações futuras. 

 

Defendemos e lutaremos sempre por uma POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO efetiva do 

funcionalismo municipal. Este aperfeiçoamento será prioritariamente por meio de 

melhores salários, com repasses inflacionários na data-base e ganhos reais anuais, 

seguido de melhores condições de trabalho com a devida preparação das chefias no 

comando de excelência de seus comandados. Tudo isso pensando na saúde emocional 

dos trabalhadores do serviço público de Itaquaquecetuba. 

 



 

 

 

 

 

Portanto, nestes sete primeiros meses de Governo (com o devido tempo para 

readequações), entregamos e reafirmamos ao Governo Municipal as principais deman-

das dos Servidores para levar ao seu conhecimento às necessidades urgentes dos atores 

do serviço público, a categoria responsável pelo bom funcionamento de nossa cidade. 

 

O Sindicato defende um Governo Municipal para todos, com a responsabilidade, 

em primeiro lugar, de organizar a sua casa, de cuidar com respeito da coisa pública, prin-

cipalmente, dos Servidores municipais. Cada irregularidade ou necessidade apresentada 

por esta entidade, seja em qual for a gestão, não têm objetivos pessoais, partidários e/ou 

particulares. Defendemos e lutaremos, sempre, pelo coletivo, por uma categoria valoriza-

da respeitada e com condições de sobrevivência digna de um trabalhador decisivo no 

bom funcionamento da Administração Pública.  

 

REIVINDICAÇÕES DOS SERVIDORES DE ITAQUAQUECETUBA 

 

1) Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) geral e Guarda Municipal 

O Plano de Cargos é a principal ferramenta de valorização no serviço público, pois 

garante efetivamente a valorização do Servidor quando bem elaborado. A participação 

do Sindicato, trabalhadores, representantes do Executivo e Legislativo vão legitimar a 

criação desta minuta que posteriormente se tornará lei. O PCCS, se criado anteriormente 

como prometido pela atual gestão, teria corrigido a retirada do NU (Nível Universitário) 

da categoria. A respeito do Plano de Cargos da Guarda - Lei Complementar nº 308, de 18 

de novembro de 2019, conforme análise do Jurídico desta entidade, o mesmo possui 

vícios que podem resultar na sua inconstitucionalidade. É preciso readequação fugaz; 

 

 

 



 

 

 

 

 

2) Melhores condições de trabalho 

  Há muitos anos, inclusive com a participação efetiva de nosso técnico de saúde e 

segurança no trabalho, muitas irregularidades e péssimas condições de trabalho são 

apontadas pelo Sinseri. Formulamos relatórios periciais dos próprios públicos, com fotos  

e exigência de adequações. Porém, em muitos casos, não fomos atendidos e precisamos 

denunciar as irregularidades no Ministério Público pela morosidade da Prefeitura e a falta 

do diálogo para resolver problemas específicos e em alguns casos simples. 

 

Reafirmamos nossa prioridade no diálogo para construirmos caminhos seguros de 

soluções das problemáticas nas condições de trabalho. Ressaltamos a necessidade do 

fornecimento de EPIS - Equipamentos de Proteção Individual, fornecimento dos materiais 

de uso diário que não são encontrados nas repartições, treinamento das chefias no 

favorecimento de um ambiente de trabalho saudável, visando assim a saúde mental do 

Servidor. O diálogo constrói. E nós do Sinseri defendemos este tipo de construção. 

 

3) Data-base e política de valorização dos salários 

A data-base da categoria para concessão do repasse inflacionário dos últimos 12 

meses é sempre em fevereiro. Porém, nos últimos anos, encontramos dificuldades até 

para negociar o repasse e os ganhos reais da categoria. O pedido desta entidade é que o 

próximo gestor cumpra de fato esse compromisso e receba os diretores da entidade, já 

no início de janeiro, para dar início nas negociações salariais. Conclamamos a vossa 

senhoria que elabore, em conjunto com a entidade sindical, uma política de valorização 

nos próximos quatro anos, para garantir, anualmente, o repasse inflacionário, mais ganho 

real. A data-base é o momento mais importante da vida funcional do Servidor e merece 

atenção dedicada, tempo e responsabilidades nas tratativas.      

 

 

 



 

 

 

 

 

4) Vale-Alimentação (aumento e ampliação) 

Este benefício fornecido mensalmente para alguns Servidores está no valor de R$  

132,00. Ficamos quatro anos sem reajuste e não houve ampliação dos beneficiários. A  

proposta desta entidade sindical é a necessidade de acolhimento com responsabilidade 

desta reivindicação. Almejamos majoração do auxílio-alimentação a patamares condi-

zentes com a realidade de Itaquá, inclusive a ampliação do alcance do vale, ou seja, 

defendemos que mais Servidores recebam este apoio para o sustento de sua família.  

 

MAIS DEMANDAS DA CATEGORIA   

Estes quatro eixos apresentados acima são emergenciais e prioritários. Porém, 

outras questões pontuais sempre aparecerão e também precisaremos tratar com a 

devida atenção. Precisamos cuidar, amparar e apoiar àqueles que cuidam do nosso 

município. Almino Afonso, ministro do Trabalho e Emprego do governo Jango, disse em 

certa ocasião: “Quando estiver no poder, faça o bem, lute pelo bem e seja lembrando 

pelo bem. Faça o que tem de ser feito”. Almino foi o político que criou a frase: “Dever do 

Estado”, pois um dia, quando era secretário de transportes entrou em um ônibus e leu: 

“Transporte: direito do cidadão”. Em seguida ele arremeteu: “Se é um direito do cidadão, 

é dever do Estado”. 

 

SAUDAÇÕES SINDICAIS 
DIRETORIA DO SISNERI 

   

  


