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SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES PROTOCOLAM PEDIDO DE DATA BASE 2016 

 Os representantes dos servidores 
públicos do estado do Tocantins, 
representados por mais de 30 entidade 
sindicais e associativas, protocolaram no 
dia 9 de maio, um oficio conjunto 
(001/2016) onde solicitam o agendamento 
de uma reunião com o Secretário de 
Administração, Geferson Oliveira Barros 
Filho, para tratar da data base dos 
servidores. 

 No expediente, as mais de 30 entidades de trabalhadores cobram o pagamento 
imediato do retroativo da data base de 2015, além do pagamento imediato a data base de 
2016, que teve o índice de 9,8307%, referente ao INPC acumulado dos últimos 12 meses. 
Desta forma, os servidores não pedem nada além do cumprimento das leis em vigor. 

 

SAMU DE PALMAS SEM FARMACÊUTICOS 

 O Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência de Palmas, deve ser o 
único do Brasil que não têm 
farmacêuticos em seu quadro de 
pessoal. Isso acontece porque, os 
farmacêuticos que eram lotados 
naquela unidade de urgência e 
emergência foram transferidos para 
outras unidades de saúde, por 
determinação do secretário da pasta. 

Medicamentos sujeitos a controle especial, psicotrópicos e entorpecentes são largamente 
utilizados nesses serviços e devem obrigatoriamente estar sob a guarda dos 
Farmacêuticos. 

 A grande saída da gestão para retirar os farmacêuticos do SAMU foi desativar a 
farmácia destas unidades. As ambulâncias estão repondo a medicação nas unidades de 
Pronto Atendimento. Sobrecarregando ainda mais os serviços dessas unidades. 

 O Sindicato dos Farmacêuticos do Tocantins está fazendo um levantamento das 
irregularidades encontradas nas unidades de urgência e emergência do município de Palmas e 
farás as denúncias aos órgãos fiscalizadores, para que sejam adotadas as medidas cabíveis e a 
responsabilização dos gestores da saúde. 
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PREFEITURA BENEFICIA CATEGORIAS EM DETRIMENTO DE OUTRAS 

 A prefeitura de Palmas, tem a fama de 
beneficiar categorias em detrimento de outras. Na 
última quarta-feira (5), foi publicada no diário oficial 
do município, uma portaria que beneficia a 
categoria médica com o Adicional de Plantonista 
de Urgência e Emergência (Apue), enquanto as 
demais, são prejudicadas e ficam a ver navios. 

 A portaria em questão é a de n. 
260/SEMUS/GAB, de 24 de março de 2016. Dentre 
os vários pontos que apontam a forma 
discriminatória que os demais servidores da saúde 
são tratados pela Prefeitura, está nas 

considerações. Pois são consideradas “a Portaria n. 1.125/GM de 2005, que dispõe sobre os 
propósitos da Política de Saúde do Trabalhador para o SUS” e também “a necessidade constante 
de aperfeiçoamento dos regulamentos para melhor aplicabilidade e eficiência dos serviços de 
saúde”. 

 Em um levantamento feito pelo Sindicato dos Farmacêuticos, praticamente todos os 
secretários de saúde que estiveram à frente da pasta da saúde, concederam adicionais, 
gratificações ou aumentaram os valores pagos aos médicos em detrimento das outras categorias, 
que ou não receberam nenhum adicional, gratificação, ou receberam valores irrisórios. 

 

PREFEITO DE ARAGUAÍNA “INOVA” NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Por meio de um projeto de lei, 
sem número, isso mesmo, sem 
número, o Prefeito de Araguaína, 
concedeu um reajuste salarial para os 
servidores daquela municipalidade. 

 O projeto de lei, sem número, 
foi publicado no dia 26 de abril de 
2016 e em síntese, informa que será 
concedido o aumento salarial dos 
servidores do quadro geral, fazendo o 
escalonamento de valores e datas, 
ainda no ano de 2016. 

 O que causa estranheza é a redação inicial do artigo 3º: “Art. 3º O reajuste salarial de que 
trata o artigo 1º será pago como abono salarial e integrará, a partir de 01 de março de 2017”, uma 
violação ao inciso X do artigo 37 da Constituição Federal “[…] X – a remuneração dos servidores 
públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por 
lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, 
sempre na mesma data e sem distinção de índices”. 

 O projeto de Lei, trata-se de data base, ou seja, reposição das perdas inflacionárias, e não 
abono, vez que este último sempre é valor fixo e não em percentual, destinado aos servidores que 
recebem valor inferior ao mínimo. O que se pode concluir é que a utilização do abono durante o 
período de 2016, será tão somente para que tais valores não integrem na concessão do 13º e férias 
dos servidores no ano de 2016. 


