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Ofício n.º 005/2020/SISMA/MT. 

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020. 

 

EXMO. SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, 

SR. BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS 

 

 

REF: REIVIDICAÇÕES DA CATEGORIA DA SAÚDE  

  

 O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – SISMA/MT, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ, nº 

03.094.349/0001-28, com endereço sito a Rua Antônio Dorilêo, n. 469, Coophema, 

em Cuiabá - MT, neste ato representado por seu Presidente OSCARLINO ALVES 

DE ARRUDA JUNIOR vem respeitosamente até V.Exª. encaminhar reivindicações 

da categoria da saúde que dependem de ações do atual governo para resolução, 

são elas: 

 

1) Liberação dos processos de progressões horizontal e vertical (Classes e 

Níveis); 

2) Cessação dos descontos previdenciários sobre as verbas indenizatórias a 

exemplo dos adicionais de plantão, insalubridade e noturno; 

3) Gestão compartilhada junto a SES/MT visando homologação dos Laudos 

técnicos de condições ambientais de trabalho; 

4) Gestão compartilhada junto a SES/MT visando a confecção do Perfil 

Profissiográfico Previdenciário (PPP); 

5) Ampliação da agenda de efetivação de processos (requerimento) de 

aposentadorias junto ao Mato Grosso Previdência (MTPrev); 

6) Revisão dos valores pagos em diárias para servidores em deslocamento dentro 

e fora do Estado; 
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7) Revisão dos valores pagos de adicional de insalubridade (LC 502/2013); 

8) Projeto de lei para efetivação da redução de jornada de trabalho para 

servidores com filhos portadores de deficiência, em função da ação direta de 

inconstitucionalidade impetrada pelo atual governo à Lei Complementar nº 607/2018; 

9) Realização de concurso público para a carreira da saúde estadual, resolvendo 

problemas de rotatividade que prejudicam o preceito da Educação Permanente na 

Saúde e previdenciários. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos desde já as 

providências cabíveis. 

 

            Atenciosamente, 

 

 

OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR  

PRESIDENTE – SISMA/MT 

Triênio 2017- 2020 

 


