
Com 96,4% de votos a favor, a catego-
ria aprovou a contraproposta feita pela 
Administração para a nossa data-base.

Durante a assembleia realizada em 9 
de junho, os dirigentes esclareceram as 
dúvidas sobre a proposição feita pela 
Prefeitura na semana anterior.

A CONTRAPROPOSTA FOI:
 “Referente à data-base de 2019 o 

valor de R$ 450,00 e de 2021 o valor de 
R$ 550,00 para jornadas de 40 horas e 
as demais cargas proporcionais”.

SERVIDORES APROVAM A PROPOSTA
DATA-BASE DE 2021

Como nos foram apresentadas muitas 
dúvidas, nossa equipe se estendeu para 
além da assembleia, com mais de 12 ho-
ras de votação, para que todos pudes-
sem estar cientes das condições, princi-
palmente os atingidos pela questão de 
“cargas proporcionais”.

Apesar do que a Administração ter 
oferecido não refletir totalmente à rei-
vindicação dos trabalhadores para a da-
ta-base de 2021, o Governo Municipal 
deixou claro que neste momento não 

existe espaço para avançarmos nas ne-
gociações quanto ao reajuste salarial.

Foram um total de 2.108 votos, dos 
quais 2.034 aprovaram; 42 contra; 10 
se abstiveram; e 22 foram anulados 
(por duplicidade ou falta de dados).

Apesar de termos fechado a questão 
econômica da nossa pauta de reivindi-
cações, temos ainda muitos temas para 
serem debatidos com a Prefeitura.

Apresentamos à esquerda quais serão 
os próximos debates com o Governo.

CONFIRA QUAIS OS ITENS QUE 
CONTINUAM EM DISCUSSÃO COM 
A PREFEITURA AO LONGO DE 2021

1) Realizar a operacionalização da 
progressão vertical do PCCV (Plano 
de Cargos, Carreiras e Vencimentos);

2) Pagamento do adicional de insa-
lubridade aos Servidores do DIMOP;

3) Cumprimento da progressão 
vertical do PCCV - Plano de Cargos;

4) Atualização, o quanto antes pos-
sível, da aferição da insalubridade;

5) Participação efetiva do STSPMP 
nos Comitês estabelecidos para en-
frentamento à Covid-19;

6) Concurso público para a Saúde;
7) Alternativa de reposição para 

exclusão do adicional de assiduida-
de dos Guardas Municipais.

Estes e outros temas serão ainda 
debatidos ao longo de todo 2021!


