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O SFPMIS informa que mantém diálogo cons-
tante e está em plena negociação com a Admi-
nistração Municipal. Nosso objetivo é buscar a 
correção e retomada do pagamento do Nível 
Universitário (NU), assim como a conquista do 
REPASSE INFLACIONÁRIO DA DATA-BASE.

ESCLARECIMENTOS
NÃO ESTAMOS CONVOCANDO OS SER-

VIDORES PARA NENHUMA PARALISAÇÃO, 
mobilização ou greve na próxima terça, dia 8 
de fevereiro. Tal medida extrema só deve ser 
adotada quando não existir negociação ou 
diálogo com o empregador público.

Como temos dito sempre, os debates da 
Campanha Salarial e retomada do NU estão 
em progresso. Após nosso manifesto no fi-
nal de 2021, a Administração, ao menos, tem 
sido solícita em atender nossos pedidos de 
reunião e ouvido nossa argumentação.

Qualquer uma destas manifestações deve 
obedecer a Lei n.º 7.783/89. Só serão consi-
deradas legítimas se a convocação partir do 
Sindicato de Classe, através de assembleia 
convocada por seu presidente.

ATENÇÃO, SERVIDOR:
SINDICATO NÃO CONVOCOU 
NENHUMA PARALISAÇÃO

A mesma lei, em seu artigo 3.º, estabelece que 
o direito de greve deriva de negociação frustra-
da com o empregador, situação que NÃO ocor-
re neste momento em Itapecerica da Serra.

CUIDADO, COMPANHEIROS
Grupos estranhos ao SFPMIS têm realiza-

do diversas tentativas de utilizar a catego-
ria como massa de manobra para objetivos 
alheios ao real propósito do funcionalismo.

REAFIRMAMOS
ENQUANTO QUE O ARTIGO 4.º DA MESMA LEI 

confere legitimidade à entidade sindical cor-
respondente, neste caso o SFPMIS, para tal 
deliberação, contudo, reafirmamos: não es-
tamos convocando os Servidores para mobi-
lização, paralisação ou greve no dia 8/2/2022.

A NÃO OBEDIÊNCIA DAS REGRAS ESTA-
BELECIDAS EM LEI RESULTARÁ EM GREVE 
ABUSIVA. Fique ligado, Servidor. Qualquer 
dúvida estamos à disposição.

SAUDAÇÕES SINDICAIS
Sindicato dos Funcionários Públicos Mu-

nicipais de Itapecerica da Serra (SFPMIS).


