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marthaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 205/2021, de autoria dos Nobres Vereadores Tarcisio 

de Carvalho, Flavio Alves Ribeiro e Marcelo do Gaz, encaminhamos as informagdes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas, por meio de seu Oficio 

n° 1.413/2021. copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragjio^

Atenciosamente /

DANILO BARBOSAflACHADO 
Prefeito Municipal

/

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas 

Departamento de Gestao de Pessoas

Oficio N°: 1.413/2021

Cajamar, 14 de junho de 2021.

AO
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO
A/C: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Memorando n° 1,389/21 - DTL/SMG
Requerimento n° 205/2021 - 8a sessao - Vereador Tarcisio de Carvalho

Prezada Senhora,

Em resposta ao Memorando n0 1.389/21 - DTL/SMG, que versa sobre 
o Requerimento n° 205/2021 encaminhado por esse Departamento, que versa sobre 
a possibilidade de elaborar e enviar ao Legislative Municipal urn projeto de lei criando 
Plano de Carreiras, Cargos e Salaries para os profissionais da Saude do municipio.

Ao analisar o presente Requerimento, imperioso observar as 
disposigoes da Lei Complementar n° 173/2020 a qual estabeleceu o Programa
Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus, que prestara auxilio financeiro mediante 
algumas contraprestagoes.

Pois bem, o art.8°, I e VI, da LC n° 173/2020 dispoe da seguinte forma:

"Art. 8° Na hipotese de que trata o art. 65 da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 

Estados, o Distrito Federal e os Municipios afetados pela 

calamidade publicadecorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos, ate 31 de dezembro de 2021

a Uniao, osDEPARTAMENTO 
l.EG i SLAT! VO 

R <e c e So a ci o

14 jun im de:

Iyjstya C(/rpi 1 " conceder, a qualquer titulo, vantagem, aumento,
^ecebido Por Horas reajuste ou adequagao de remuneragao a membros de

Poder oude orgao, servidores e empregados publicos e
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Tel./Fax: (11) 4446-7699



militares, exceto quando derivado de sentenga judicial 
transitada em julgado ou de determinagao legal anterior a 
calamidade publica;

cargo, emprego ou fungao que implique aumento deII - cnar 
despesa;

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa;

(...)

§ 1° O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste 

artigo nao se aplica a medidas de combate a calamidade 

publica referida no caput cuja vigencia e efeitos nao 
ultrapassem a sua duragao."

Portanto, nao se revela possivel o projeto de lei criando 
piano de carreira, cargos e salaries pretendido aos profissionais da saude, a 
luz dos incisos II e III do art. 8° da Lei Complementar n° 173/2020.

Atenciosamente,

AFONSO BARBOSA DA SILVA 
Secretario Municipal de Gestao de Pessoas

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, 30, Agua Fria, Distrito Sede, Cajamar/SP.
Tel./Fax: (11) 4446-7699
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21/05/2021Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
mforme a possibilidade de elaborar e enviar ao Legislative Municipal de 
Projeto de Lei criando Plano de Carreiras, Cargos e Salarios para os 
profissionais de Saude do Municipio.

um

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista atualmente os 
servidores da saude nao dispoem de Plano de Carreira 
o cargo nao tern perspectiva de crescimento profissional.
O servidor que toma posse no cargo hoje, passa a receber em contraprestacao 
o mesmo vencimento que o servidor que tem decadas de experiencia, tal 
realidade precisa ser alterada, dando-se aos servidores da saude 
devida valorizagao.

Nestes termos, requeiro dentro das normas regimentais desta Casa, apos 
dehberagao do douto plenario, sendo o requerimento aprovado que seja
cabfvei^hada 3 preSente solicita9a° ao Executive Municipal para as medidas

A elaboapao de Plano de Carreiras, Cargos e Salarios para os 
prof'ss'ona's de Saude do Municipio encontra consonancia em documento 
n«/n^0 P CorTllssao Especial do PCCS-SUS - Portaria n° 626/GM, de 
08/04/04 e aprovado pela Mesa Nacional de Negociapao Permanente do SUS 
Comissao Intergestores Tripartite e referendado pelo Conselho Nacional de 
t>aude, transformada na portaria Ministerial PORTARIA N° 1 318 DE 8 DE 
JUNHO DE 2007. ' 3 uc

E Publico e notono que os profissionais da rede piiblica de saude sao os 
mais atetados no Pais pelas condipoes de trabalho, baixos salarios e a 
exposipao a uma enorme quantidade de doenpas e substancias perigosas que 
oferecem nsco a saude de Enfermeiros, Cirurgioes Dentistas, Medicos 
Earmaceuticos, Bioquimicos, Psicologos, Fisioterapeutas, Nutricionistas, entre 
outros profissionais, assim como, da equipe Tecnica Auxiliar e funcionarios
!eCruirnC 7 atlV0S' SorT'ando-se a essa realidade de precarizacao dos 
services e salaries surge a pandemia Covid19 que expos e ainda expoe de

Avemda Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo

ou seja, apos assumir

municipal a



Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

maneira insalubre fisica e psicologicamente os profissionais e seus familiares.
nquanto neste cenario de panico e terror mundial da calamidade pela 

pandem'3 da CoVid19, os profissionais de saiide que foram os primeiros 
afetados, (foram, contmuam e contmuarao sem tempo definido para acabar) 
pois sem mstrumentapoes adequadas, recursos medicamentosos e 
“rs; a m de conhecimento do manejo da doenpa sao os primeiros na 
n.,p d j?nte em ooo1133116 a doenpa, em relapao as outras areas profissionais 
que se refugiam e isolam-se, o profissional de saiide vai em direnao oposta ou 

®nc°n‘r° e 30 confronto da pestilencia com todos esforpos, alem ' de 
jornadas de trabalho exaustivas. Afim de que a sociedade nao pereca.
nara E cont'?d!tona a falta de regulamentapao e implantagao da carreira imica
^rea da da SMS dS Cajamar' COmo carreira bnica na
area da Saude, determmada nos Artigos 4° e 5° da Lei N0 8 142 de 28 de
ooTh^i'0 1"a A iastabilidade P^issional e o clamor desses profissionais 
por justipa e por reconhecimento, e comprovada pelos imimeros Proietos de 
ei que trarmtam no Congresso Nacional com pedidos de pisos salariais e

os9ptr«SS?ie»rd°e<la * “° Para VSr“ cates°rias
que o requerimento contribuira para a valorizagao 

pego o apoio dos nobres Vereadores desta Casa
Assim, na certeza de 

dos profissionais de saude 
sua aprovagao. para a

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 25 de Janeiro de 2.021.

/
TARCISIO DE CARVALHO 

Vereador
Ribeiro

Ntyereador

CAMARA MUMSCtPAL DE CAJAIVIAR 
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Saulo Andersi Irieues
Pre: :e
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