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OFÍCIO N° 221/20091 ASSGfP São José, 22 de Abri! de 2009,

Á Comissão de Paralisação dos Médicos Efetivos Estatutários

Prezada Com issão f

Com os nossos cordiais cumprimentos serve o presente para! em

resposta à Proposta para Encerramento da Greve, oficiar o que segue:

1. No que diz respeito a oficialização da redução da càrga horária de 20

(vinte) para 10 (dez) horas semanais; tal ple\to .. por ter a capacidade

de produzir reflexos desfavoráveis à cobertura do cuidado à saúde dos

usuários, faz-se impossível de se atender no presente momento;

2. Sensíbiliz:ados com a defasagem salaria! em comparação aos médicos

da Estratégia de Saúde da Família, muito embora as capacidades

orçamentária e financeil-a, além da Lei de Responsabilidade Fisca! não

se mostrem favoráveis no presente momento, a Secretaria rJlunicipal

de Saúdi= oferece a Gratificação pelo Exercício de Especialidade Médica '

para os médicos efetivos estatutários; no valor pecuniário de R$

301,71 (trezentos e um reais e setenta e um centavos);

3. Assumir o compromisso de discutir distorções equiparativas em

relação aos Médicos dâ E5F, tendo como referência a diferença

peo:Jniária proporcional" na ordem de 25% em setembroj2009, 25%

em Fevereiro/2010, 25% em Julho/2010 e 25% em Dezembroj2010,

em razão da evolução da receita do Município.

4 Assumir o compromisso da manutenção dos canais já abertos e nunca

fechados para a continuidade do processo de negociação em relação

aos demais pontos da pauta de reivindicações;

5. Estabelecer o pagamento da carga horária não trabalhada em razão da

paralísação, na forma de consultas e/ou procedimentos! como
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requisito essencial ao não corte do pagamento e o não registro em

ficha funcionaL

Na certeza de contarmos com a habitual sensibHidader aproveitamos o

ensejo para renovar protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


