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CAMPANHA SALARIAL 2022
SSPMA COLHE PROPOSTAS

assembleias setoriais serão de 18 a 22/10
Das 8 às 17 horas, os Servidores vão poder votar para aprovar as reivindicações da categoria 

na Campanha Salarial de 2022. JÁ EXISTE UMA PRÉ-PAUTA, que você confere no verso!

As pautas de reivindicações do fun-
cionalismo municipal de Americana 
são legítimas porque nelas realmen-
te constam os anseios da categoria. 

E em 2022 não será diferente. 
Prova disso é que já demos o pon-

tapé inicial na Campanha Salarial 
do próximo ano e, até 15 de outu-
bro, o SSPMA aceitará propostas 
dos Servidores para compor a pauta. 

É fundamental a participação de 
todos, pois nossa união e organiza-
ção serão fundamentais para novas 
conquistas. Exigimos desde já rea-
juste salarial com ganho real e ele-
vação do valor da cesta básica.

COMO PARTICIPAR!
1) Até 15 de outubro vamos acei-

tar sugestões dos Servidores para 
compor a pauta de reivindicações;

2) As sugestões poderão ser envia-
das pelo site (www.sspma.com.br), 
entregues diretamente na sede ou en-
caminhadas a um de nossos diretores;

3) Com a definição da pauta, entre 
os dias 18 e 22 de outubro, vamos 
realizar assembleias setoriais para 
aprovação final do documento;

4) Em seguida, com a aprovação, 
vamos protocolar as reivindicações 
na Prefeitura e cobrar agilidade no 
início das negociações.

PARTICIPE, SERVIDOR!
"CAMPANHA SALARIAL

 É UMA BATALHA"
Temos a vivência, inclusive  

o entendimento de que toda 
Campanha Salarial é uma ba-
talha. Desta vez, não será di-
ferente, pois a categoria está 
dois anos sem reajuste e as 
perdas salariais são péssimas 
para a nossa sobrevivência. 

A LEI DO CONGELAMENTO 
do Bolsonaro, nº 173, vai cair 
em dezembro de 2021, e não 
haverá mais desculpas para o 
Servidor continuar sendo pu-
nido injustamente. 

Portanto, nossa reivindica-
ção por salários dignos e am-
pliação da cesta é urgente, 
necessária e viável. 

VAMOS À LUTA, SERVIDOR!

Toninho Forti é presidente do SSPMA
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PUBLICADO EM 7/10/2021
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS 

ATIVOS E INATIVOS DE AMERICANA, por seu diretor-presidente, CONVOCA todos os Servidores 
públicos municipais de Americana para participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
a ser realizada nos diversos setores da Administração, nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de outubro 
fluente, com início às 8 horas do dia 18 e término às 17 horas do dia 22, para deliberarem so-
bre: 1) Aprovação da pauta de reivindicação referente a data-base da categoria; 2) Autorização 
para o Sindicato negociar com a Administração. É importante a participação de todos. Presidente 
Antônio Adilson Bassan Forti. Americana – SP, 7 de outubro de 2021.

ASSEMBLEIAS SETORIAIS DEFINIRÃO 
REIVINDICAÇÕES DA PAUTA FINAL

1) Reposição do INPC acumulado 
de 1º/3/2019 até 30/10/2021, a 
partir de 1º de janeiro de 2022;
2) Reposição do INPC acumulado 

de 1º/11/2021 até 28/2/2022, a 
partir de 1º/3 de 2022;
3) Mudar data-base para janeiro a 

partir de 2023;
4) Cesta básica de R$ 730,00 a par-

tir de 1º de janeiro de 2022;
5) Cesta básica de R$ 770,00 a par-

tir de 1º de março de 2022;
6) Adicionar ao tempo de serviço o 

periodo de 2020 e 2021 a partir de 
1º de janeiro de 2022;
7) Adicionar o período de 2020 e 

2021 na contagem da licença-prêmio;
8) Realização de novos concursos 

para contratação de Servidores;
9) Ajustar jornada e salário de Professor 

de Creche com os demais Professores;
10) Substituição do fornecimento 

da marmita por tíquete refeição;
11) Regime de 30 horas para toda 

a Enfermagem;
12) Sexta-parte para celetistas nos 

moldes dos Estatutários;
13) Alteração de grupo salarial para 

Telefonistas, Operador de 156, Aux. 
de Escriturário, Escriturário e Guardas.

As assembleias setoriais vão ocorrer entre os DIAS 18 E 22 DE OUTUBRO, DAS 8 ÀS 17 HORAS. Na prática, os 
Servidores vão avaliar todas as propostas definidas pela categoria e votar se aceitam. Vão escolher a opção: SIM 
OU NÃO. Até 15 de outubro, pelo site, pessoalmente na sede, por telefone ou WhatsApp, os interessados devem 
apresentar seus anseios a fim de serem inseridos na pauta de reivindicações. O SSPMA PREPAROU UMA PRÉ-

PAUTA QUE, EM SEU ENTENDIMENTO, TRAZ AS PRINCIPAIS NECESSIDADES DO SERVIDOR. CONFIRA:


