
    COMUNICADO 

 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbalha – 
SINDMUB, através  de sua Presidência, de acordo com a 
deliberação tomada pelas categorias profissionais na 
assembléia geral extraordinária realizada no dia 08 de julho 
de 2010,  comunica a todos os servidores efetivos e estáveis 
filiados a esta entidade, que estará recebendo a documentação 
necessária ao ajuizamento das ações  coletivas junto a Justiça 
do Trabalho, destinadas a obter o pagamento do anuênio  
previsto na lei municipal nº 1.773/2008 e do adicional de 
insalubridade, previsto na CLT, devido para os profissionais  
que estão expostos ou em contato com substancias prejudiciais 
à saúde. 

Para tanto, se faz necessário que seja entregue pelo servidor 
filiado cópias da identidade, CPF, Contrato de Trabalho e 
contracheque atual, na sede do Sindicato situada na Rua Padre 
José Correia,  nº 123, bairro do Rosário, nesta Cidade, nos 
dias 29 e 30 de julho, 05, 06, 12 e 13 de agosto de 2010, no 
horário das 08:00 às 11:30 horas. 

Em relação ao anuênio, iremos cobrar na justiça do trabalho as 
parcelas vencidas e vincendas, haja vista que o Município de 
Barbalha já deve aos servidores o percentual de 2% (dois por 
cento), sendo 1% (um por cento) adquirido no mês de janeiro de 
2009 e 1% (um por cento) adquirido no mês de janeiro de 2010. 
Salientamos que esse direito é devido também aos profissionais 
do magistério, embora regidos por legislação  específica. 

Esclarecemos que por se  tratar de ações judiciais de natureza 
coletiva, os efeitos das decisões  judiciais que vierem a ser 
proferidas, somente beneficiarão os servidores que estiverem 
filiados a este Sindicato, de acordo com precedentes 
jurisprudenciais do  Tribunal Superior do Trabalho – TST. 

Para os  servidores que ainda não são  filiados ao Sindicato 
está sendo disponibilizada a ficha de filiação em anexo, para 
fins de preenchimento e devolução junto com a documentação 
acima citada, nas datas assinaladas. 

Atenciosamente. 

    Tereza Maria Sampaio 

    Presidente do SINDMUB 


