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NOTA PÚBLICA 
 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santa Helena 

(SISMUSA) vem  através desta, esclarecer os fatos referentes à matéria 

publicada na última sexta feira dia 07/06/2019, sobre extinção de cargos públicos. 

Na matéria o senhor que defende a proposta garante não haver 

prejuízos aos servidores o que não condiz com a realidade, pois como citado na 

própria matéria há pouco tempo, Educadores Infantis tiveram uma correção nos 

salários para serem enquadrados no salário relativo à função que realmente 

exercem. A luta dos mesmos já se arrastava a mais de 20 anos com fatos 

recorrentes justamente pela extinção dos cargos, ocorre que, a luta por estas 

conquistas sempre foi dos servidores juntamente com o Sindicato e vem de 

encontro justamente com a valorização dos servidores, nunca o contrário. 

Esclarecemos que tivemos sim várias reuniões com administração 

tratando de vários assuntos referentes a servidores públicos e a proposta de 

extinção de cargos, onde diferentemente do relato na matéria fomos apenas 

informados do projeto no qual não participamos da elaboração. Apesar de 

insistentemente solicitarmos à administração que nos dessem a oportunidade de 

ajudar a desenvolver soluções para quaisquer problemas relativos a servidores, 

porém sempre deixamos claro nossa posição contrária à extinção de cargos. 

Buscamos por várias questionar junto à administração os reais motivos 

para justificar a extinção de cargos, que pela demanda atual são de extrema 

importância para o atendimento à população, se considerado o grande número da 

frota de veículos e maquinários, alguns ainda sem placas e aguardando 

documentação para poderem começar a atender a demanda do município. 

Em reuniões realizadas questionamos e sugerimos a administração a 

nos fornecer documentos, relatórios e planilhas orçamentárias de fácil 

entendimento, que pudessem mostrar claramente os prejuízos que os cargos em 

questão trazem para o município, ou mesmo documentos de orientações e 

determinações de órgãos regulamentadores e fiscalizadores onde justificassem a 

extinção dos cargos, o que até o presente momento não ocorreu. 
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Ainda esclarecemos a administração municipal, aos servidores e a 

população, que o sindicato é favorável ao fomento à geração de empregos de 

forma justa e com garantia de estabilidade e crescimento aos trabalhadores. 

 Jamais fomos ou seremos favoráveis à extinção de cargos públicos 

sem que seja comprovada a real necessidade deste, ou que os cargos em 

questão realmente se tornem obsoletos no mercado de trabalho e no setor 

público. 

 
Santa Helena,  08  de junho  de 2019. 

 
 
 
 
 

                                                                                           

                                       
 


