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PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 
RECEBE PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Campanha Salarial

A Comissão de Negociação formada 
por servidores andreenses conse-
guiu cumprir a primeira parte de 

sua responsabilidade: entregar a pauta de 
reivindicações da categoria à Prefeitura.

Conforme decisão da assembleia, a base 
das cláusulas sociais da  pauta será as mes-

mas do ano passado. As mudanças ficam por 
conta das cláusulas econômicas, que desta-
cam: o reajuste salarial, 13º, abonos e etc. Ao 
total serão discutidas 76 cláusulas. A Comis-
são está sendo acompanhada pelo Adminis-
trador Judicial  do SindServ Santo André, 
Dr. Marco Antônio Lauria.

Documento protocolado na Prefeitura



ABONOS: Reivindicamos o pagamento de dois abonos a todas as servidoras e 
servidores ativos e inativos da Administração, sendo a primeira parcela no valor 
de R$ 700,00 e a segunda no valor R$ 800,00, até que seja implantado o Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários. 

ESTOPIM  SINDSERV SANTO ANDRÉ- É de 

responsabilidade do Sindicato dos Servi-

dores Públicos Municipais de Santo André. 

Endereço: Rua Catequese, 756 - Centro 

de Santo André - Tel.: (11) 4433-1870 Inter-

ventor Judicial: Dr. Marco Antonio Lau-

ria - Site: www.sindservsantoandre.org.

br - Facebook: sindservsantoandre.oficial 

- Projeto Gráfico e diagramação: Mídia 

Consulte Comunicação e Marketing (www.

midiaconsulte.com.br) Editora Responsá-

vel: Viviane Barbosa Mtb: 28121 - Redação 

e Revisão: Vanessa Barboza Mtb:74572 

- Projeto Gráfico: Egberto Lima - Assis-

tente de Criação: Daniele Almeida  

Nesta campanha lutaremos por:

13º SALÁRIO: Reivindicamos que todos os servidores da Administração, bem 
como os servidores aposentados e pensionistas, recebam a primeira parcela do 
13º salário no mês de junho de 2017. Caso o servidor opte em não receber desta 
forma deverá apresentar sua discordância, por escrito, na Praça do Servidor, até 
o dia 15 de junho de 2017.

Reivindicamos que a Prefeitura proceda à antecipação do pagamento de metade 
do 13º salário ao ensejo das férias do servidor, no período de fevereiro a outubro, 
mediante requerimento prévio no mês de janeiro do correspondente ano, em 
formulário próprio a ser entregue na gerência de administração de pessoal.

AUMENTO SALARIAL: Reivindicamos o reajuste de 4,57 % (IPCA) de inflação, 
mais 11% de reposição das perdas a partir de 1º de abril de 2017 sobre os venci-
mentos vigentes em 31 de março de 2017; Que a Administração comprometa-se a 
repor as perdas salariais do último período de forma progressiva. 

Só haverá vitórias, se houver 

a participação de todos                                                                              

Assembleia que elegeu a Comissão Eleitoral - 17/04/17 - Foto: Dino Santos/Mídia Consulte
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Servidor (a), esteja atento aos chamados da Comissão de 

Negociação. Atenção: todas as informações estarão 

disponíveis nos veículos oficiais do Sindicato:    


