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Ofício nº 60/2021                                         Campo Mourão, 13 de setembro de 2021. 

 

 

Ref.: LOA 2021. 

 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito,  

 

 

 

Tendo em vista que no Orçamento Municipal deva contemplar o 

atendimento das necessidades dos servidores municipais, o Sindicato Profissional 

dos Funcionários e Servidores Públicos de Campo Mourão  - SINDISCAM, solicita 

atenção às demandas da categoria já apresentadas à Administração Municipal nas 

datas-bases 2020 e 2021 e que se encontram pendentes e que devem constar nas 

prioridades orçamentárias de 2022: 

 

 

✓ Reposição da inflação 2019/2020, 2020/2021, bem como incluir a reposição para 

data base março de 2022 de acordo com o IPCA; 

✓ Continuidade da readequação de toda a Tabela de Vencimento do Quadro Geral 

dos Servidores, garantindo melhoria urgente para os cargos que as compõem, 

com a devida valorização da carreira e melhoria salarial;  

✓ Reenquadramento dos Escriturários da atual referência (VI) para referência VIII; 

✓ Implantação da Lei do Piso Nacional de Salário do Magistério em sua 

integralidade e com reajuste em janeiro de 2022 para toda a tabela de 

Vencimentos do Professor e Professor de Educação Infantil (Lei federal n. 

11.738/2008), mantendo o poder aquisitivo dos salários; 
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✓ Correção em 2022 da distorção salarial dos vencimentos do Cargo de Professor, 

Professor de Educação Infantil para com o Especialista da Educação 

(implantação da Tabela Única do Magistério);  

✓ Promover correção da distorção salarial entre os servidores celetistas e 

estatutários que desempenham mesma função/cargo, unificando valores do 

vencimento inicial dos estatutários com o salário base dos celetistas;  

 

 Solicitamos o efetivo atendimento das demandas, garantindo a 

valorização dos servidores públicos municipais de Campo Mourão. 

 

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e 

consideração.     

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Angela Cristina Ferreira 

Presidente do Sindiscam 

 

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Tauillo Tezelli 

Campo Mourão – Pr. 


