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Rua Fernandes Dias, nº 177 – Centro Histórico - São Francisco do Sul – SC
CNPJ 79.356.788/0001-23 – Fone (47) 3444-6533 - E-mail: sindicato_sfs@hotmail.com
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CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS DAS ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE SÃO FRANCISCO DO SUL
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Francisco do Sul, no intuíto de
contribuir para a formulação de projetos de governo e debate concernentes às eleições
municipais de 2020, torna público aos candidatos, os principais itens que integrarão a Pauta
de Reivindicações da categoria dos servidores públicos municipais para a gestão 20212024:
1. Compromisso de reposição salarial na data base de 2022 que contemple a inflação
acumulada nos anos de 2019 + 2020 + 2021, acrescido de um aumento real
correspondente à variação positiva da arrecadação da fazenda municipal durante o
mesmo período; como forma de sanear os efeitos nefastos que a pandêmia do Covid19 acarretará na remuneração dos servidores públicos municipais, diante da ausência
de recomposição salarial nas datas base dos exercícios de 2020 e 2021.
2. Compromisso em dar continuidade à revisão da carreiras (Plano de Cargos e
Salários), especialmente das categorias de servidores ainda não contempladas com a
revisão iniciada em 2013, instituíndo comissão com representantes da Prefeitura e do
Sindicato para negociá-los já durante o ano de 2021, para que sejam implemetados a
partir do exercício subsequente, definindo-se a prioridade de atendimento para as
categorias com a atual menor faixa salarial.
3. Compromisso de reajustar o valor do Auxílio Alimentação no ano de 2022,
considerando que o mesmo permanecerá, até lá, sem reajuste desde o ano de 2018,
conforme Lei nº 1995, de 18 de Abril de 2018.
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4. Compromisso em reajustar, para o mínimo de R$ 125,00 e com validade já durante
o exercício de 2021, o valor do convênio mantido pela Prefeitura Municipal com a
Entidade Sindical destinado ao auxílio farmácia para o servidores públicos
municipais.
5. Compromisso em adequar a legislação funcional municipal à Lei Federal, de forma
a garantir ao servidor portador de deficiência e/ou servidor que tenha cônjuge, filho
ou dependente com deficiência a possibilidade de execução de horário especial,
inclusive com redução de carga horária sem prejuízo da remuneração. Tal pedido
parte do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de São Francisco do Sul em
parceria com a AMA – Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de São Francisco
do Sul.
6. Compromisso de avaliar parceria da Prefeitura Municipal com a Entidade Sindical,
para disponibilização da estrutura de auditório desta última, para utilização para
atividades de Secretarias e dos Conselhos Municipais até dezembro/2022.
7. Compromisso de dar continuidade na regulamentação do Estatuto do Magistério
visando melhores condições aos profissionais. Já existe um grupo formado
trabalhando nesse projeto e o mesmo precisará de atenção do executivo para obter
êxito.
8. Compromisso de colocar em prática o Projeto de Lei que estabelece gratificação
aos servidores da saúde que estão na linha de frente no combate a COVID-19.
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Assim, na representação da categoria dos servidores públicos municipais, o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de São Francisco do Sul pretende a análise das
demandas acima elencadas e, sendo o caso, o compromisso dos concorrentes para o pleito
para sua realização.
São Francisco do Sul, 27 de setembro de 2020.

