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AO EXMO. SR. PREFEITO MARCOS NEVES 

Carapicuíba, 15 de  junho de 2021

Considerando que os Auxiliares de Enfermagem, Atendentes de 
Enfermagem, Agentes de Saúde, Auxiliares de Consultório Odonto-
lógico, Agente de Defesa Civil, Agente Social, Atendentes, Coletores 
de Lixo, Coveiros, Exumadores, GCM, Visitadores Sanitários, Vigias 
e Auxiliares de Serviços Gerais recebem um piso salarial abaixo do 
salário mínimo nacional que é de R$ 1.100,00.

Considerando que salários abaixo do mínimo nacional, além de 
aviltante e representar uma falta de respeito e de consideração pelos 
Servidores públicos, não tem justificativa plausível e configura uma 
ilegalidade por flagrante violação à Constituição Federal que garante 
o piso nacional de R$ 1.100,00.

Considerando que a própria Lei Orgânica do município determina 
em seu artigo 133 que o prefeito municipal deve fazer a reposição das 
perdas salariais dos Servidores a cada ano sempre obedecendo o 
prazo do início de fevereiro.

Considerando que os Servidores da Saúde têm reclamado ao Sin-
dicato o indeferimento de pedidos de concepção de Licenças-Prêmios 
e agendamento de férias sem quaisquer justificativas legais da Admi-
nistração Municipal.
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Considerando que a concessão do direito ao recebimento do prê-
mio de assiduidade dos Servidores tem se pautado por critérios ab-
surdos que não levam em conta a particularidade das ausências de 
naturezas compulsórias, alheias à decisão do Servidor.

Considerando que a situação de trabalho da equipe da Enferma-
gem na pandemia tem se tornado muito estafante por consequência 
da demanda de atendimento, sua complexidade e os riscos que estão 
implícitos nesses procedimentos.

Considerando que o desgaste físico e emocional dos Servidores 
com a pandemia requer um apoio psicológico com o suporte a um 
bom trabalho no atendimento dos usuários das Unidades de Saúde.

Diante das considerações, a direção do Sindicato dos Servidores 
solicita ao prefeito municipal de Carapicuíba, Marcos Neves, em cará-
ter de urgência, uma reunião para tratar os temas relacionados.

Jessé Fernandes Cassundé 
Presidente do Sindfusmc 
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