
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAG PAULO

OFICIO N° 445/2022 - PMC/SMG
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Referente: Requerimento n° 096/2022
4aSessao CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
ester

DATA/KORA 
12/05/2022 09:54:16

PROTOCOLO
1202/2022Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 096/2022 de autoria do Nobre Vereador Diogo de 

Carvalho Utsunomiya, encaminhamos as informagdes prestadas pela Secretaria 

Municipal de Saude por meio de seu Memorando n° 756/2022- SMS, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente

DANILO MACHADO
Pn Municip

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Memorando n° 756/2022 - SMS

Cajamar, 20 de abril de 2022.

A Secretaria Municipal de Goveimo 
Departamento Tecnico Legislative

Assunto: Memorando n° 0691/22 - DTL/SMG. Requerimento n° 096/2022.

Com os nossos cumprimentos iniciais a Vossa Senhoria, diante do

requerimento supracitado, vimos por meio deste, em resposta ao solicitado, 

apresentar as informapoes prestadas psla UNISAU, conforme segue:

1- Qual o enterio adotado para a atualizagao salarial, uma vez que
. d os denartampi1toq nrp<5tam .prvirnt; a p„a pmnrp„ todos os departamentos que prestam servigos a essa empresa
estao com seus honorarios defasados.

R.: Diferentemente do apontado, os profissionais da empresa Unisau nao 

estao com -seus honorarios defasados. Isto porque de acordo com a.. m
Convengao Coletiva de Trabalho firmada entre o SINDHOSP e o SEESP, 

o piso salarial de enfermeiro tern o valor de R$ 3.564,67 (tres mil,

qumhentos e sessenta e quatro rears e sessenta e sete centavos) e a
; :

Unisau remunera seus enfermeiros no importe de R$ 5.064,67 (cinco mil, 

sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), ou seja, o salario dos 

enfermeiros da Unisau esta 42,08 % a mais do que preve o piso salarial 
deles.

Importante salientar ainda que existe o projeto de Lei n.° 2564/2020 que 

aumenta o piso salarial dos enfermeiros para R$ 4750,00 (quatro mil,
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setecentos e cinquenta reais) e ainda que ela seja sancionada, o valor pago 

pela UNISAU nao so atende como ultrapassa o valor nele estabelecido. 

Diante do exposto, o criterio adotado para atualizagao salarial e a 

convengao coletiva de trabalho da categoria e, nao ha que se falar em 

honorarios defasados aos colaboradores da empresa UNISAU, conforme 

acima demonstrado.

2- E o principal motivo pelo qual fui procurado por esses funcionarios 

da saude: Porque nao houve repasse do dissidio nos anos de 2021 

e 2022, sendo um direito de todos?

R.: Conforme demonstrado anteriormente, a remuneragao dos

colaboradores da UNISAU, ainda que sem o devido dissidio, encontra-se 

acima da media do n^

. .......
De outra sorte, como e sabido, em 11/03/2020 a COVID-19 foi

caracterizada pela Organizagao Mundial da Saude como uma pandemia. 

Em decorrencia, varias agoes se fizeram necessarias a fim de evitar a

i
V

—

propagagao do virus, como fechamento de comercios, que acabou levando
■ tip? . . ;

a uma cnse economica no pais.

m
If ■■■ ■

Diante deste cenario, foi decretada a Lei Complementar 173/2020 que 

estabelece em seu artigo 8°, inciso VII:

Art. 8° Na hipotese de que trata o art. 65 da Lei Complementar 

n° 101, de 4 de maio de 2000, a Uniao, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municipios afetados pela calamidade publica 

decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, ate 31 

de dezembro de 2021, de:
(...)

VII - criar despesa obrigatoria de carater continuado 

ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2°.
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O Municipio de Cajamar, por sua vez, pubticou o Decreto n° 6.496 de 

31/05/2021 que trata da necessidade do contingenciamento dos gastos, 

indo ao encontro com o estabelecido na Lei 173/2020.

Assim, o Contrato firmado entre o Municipio de Cajamar e a empresa 

UNISAU foi renovado em 10/12/2020 sem a concessao de reequilibrio em 

observancia ao referido decreto. Como A UNISAU euma entidade sem fins 

lucrativos, pertencente ao terceiro setor, todos as despesas do projeto 

estao atreladas ao Plano Orgamentario.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e 

consideragao.

Atenciosa

Patricia Haddad1
Secretaria de Saude
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR DIOGO UTSUNOMIYA

REQUERIMENTO N° Q96 / 2022
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMARSenhor Presidente

USUARIO
martha

PROTOCOLO
682/2022

DATA/HORA 
24/03/2022 13:42:30Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, 
juntamente com a Secretaria competente, informe sobre algumas questoes 
relagao ao contrato feito entre a Prefeitura Municipal de Cajamar e a Empresa 
Unisau - Uniao Pela Beneficencia Comunitaria e Saude.

em

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que fui procurado por 
diversos profissionais da area da saude com alguns questionamentos sobre o 
contrato firmado, eis alguns:

- qual o criterio adotado para a atualizagao salarial, uma vez que todos 
os departamentos que prestam servigos a essa empresa estao com seus 
honorarios defasados;

- O porque o Municipio nao teve o bonus durante a forte pandemia que 
enfrentarem, bonus do qual varios municipios repassaram, inclusive 
vizinha, Santana de Parnaiba;

- e o principal motive pelo qual fui procurados por esses funcionarios da 
saude: Porque nao houve repasse do dissidio nos anos de 2021 e 2022, sendo 
urn direito de todos?

Quero ressaltar que estamos focando no Contrato com a Unisau, porem 
toda e qualquer alteragao ira se estender a todos os funcionarios da rede da 
saude, incluindo os concursados.

Muito se fala da area da saude e da importancia desses profissionais ao 
nosso Municipio, porem temos que dar todo o suporte, inclusive financeiro para 
que os mesmos trabalhem com mais zelo e motivagao, vamos verificar com a 
empresa responsavel a melhor forma de ajustar essas questoes o quanto 
antes, afinal esses profissionais merecem.

Dessa forma vemos extrema urgencia na analise e respostas das 
situagoes mencionadas logo acima.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 24 de Margo de 2022.

nossa
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Diogo de Carvalho Utsunomiya 
Vereador

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo


