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Ofício nº 0113/2021 SINDSERM           Teresina - PI, 06 de outubro de 2021. 

 
ILMO SR. 

PROF. DR. NOUGA CARDOSO BATISTA 

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TERESINA 

NESTA  

 

Assunto: Pagamento de Vales/Auxílios-Transporte aos Servidores Administrativos da 

SEMEC  

 

  Senhor Secretário, 

 

    O SINDSERM - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 

TERESINA, entidade laboral representativa dos(as) servidores(as) desta municipalidade, 

inscrito no CNPJ sob o n.º 23.649.007/0001-34, Registro Sindical nº 000.000.000.26085-1, 

neste ato representado por um de seu(s) membro(s) da Coordenação Geral, que compõem a 

Diretoria Colegiada, vem à presença de V. S.ª: 

Considerando que os Servidores Administrativos da SEMEC, não receberam auxílio-

transporte nos meses de agosto e setembro, sendo que no mês passado sequer houve o desconto; 

Considerando que o SINDSERM já realizou vários contatos telefônicos com a 

Assessoria desta Secretaria e até a presente data a situação não foi regularizada; 

Considerando que o fornecimento do Vale ou Auxílio Transporte é uma medida de 

grande alcance social e financeiro, prevista na legislação e que as despesas com o transporte 

para deslocamento para o trabalho afetam o orçamento familiar dos servidores citados. 

Solicitamos informações pormenorizadas sobre os motivos que provocaram a 

suspensão do pagamento deste benefício, bem como a data prevista para o retorno do 

fornecimento do auxílio transporte, a regularização das recargas e o ressarcimento 

referente aos gastos com transporte que foram forçados a realizar nos dois meses citados, 

pois os servidores administrativos deste órgão estão sendo impactados em suas contas e 

despesas pessoais e familiares, uma vez que estão arcando com pagamento do deslocamento 

para o trabalho, utilizando de fundos financeiros próprios oriundos de seus vencimentos e 

recorrendo, inclusive, a empréstimos de amigos e familiares 

 

           Sem mais para o momento, de já agradecemos. 

 

 

 

Francisco Sinésio da Costa Soares 

Coordenação Geral do SINDSERM Teresina 
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