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Governo se compromete em
responder a pauta do sindicato
Trabalhadores irão para a rua cobrar

Paralisação
dia 21 de outubro

com Ato na Prefeitura às 10 horas
Os trabalhadores municipais estiveram
reunidos em Ato/Assembleia, na frente
da Prefeitura, para protestar contra a
demora nas respostas da pauta
enviada pelo Sindsep. Desde o início
de 2015 o Sindicato discute a
Campanha Salarial, em fevereiro
protocolou a pauta na Prefeitura, mas
até agora muitas questões ainda estão
sem resposta. A atividade aconteceu
no dia 15 de setembro pela manhã e
contou com a participação de mais de
500 trabalhadores.
A conversa com o Governo foi bem
objetiva. O Sindicato tem demandas e
precisa de respostas. Os acordos
passam por mesas, são assinados e

precisam ser cumpridos
imediatamente, como é a questão do
pagamento do retroativo (saiu o
Decreto Nº 56.426, sobre o Pagamento
dos Retroativos para as carreiras
reestruturadas). Após reapresentação
da série de reivindicações o Governo
respondeu com clareza e se
comprometeu com o prazo de ter
respostas até o dia 15 de outubro.
Na fala do representante do Governo
ficou clara a preocupação com a
conjuntura política. Em 2016 temos
ano eleitoral e, portanto, é urgente que
decisões sejam tomadas antes desse
período. Para bem do servidor público,
mas também para bem do Governo. O

desgaste ocasionado pelas
frequentes mobilizações dos
trabalhadores aparece como um
problema, que finalmente foi
identificado pelo Governo.
LEI SALARIAL
Recentemente publicamos o
resultado de um trabalho do Sindsep
com assessoria do Dieese sobre a
Mudança da Lei Salarial (está no
nosso site) e a Administração
afirmou, na mesa de negociação, que
o Sindsep é a entidade que mais
avançou nas discussões . O estudo
contempla a questão econômica e os
debates realizados com a categoria
desde o seminário realizado pelo
Sindsep. Mudar a Lei Salarial será a
garantia de que o trabalhador não
tenha perda do poder de compra.
O Sindsep apresentou à assembleia a
data limite proposta pelo governo
para as respostas, e a categoria
decidiu por parar no dia 21 de
outubro com ato/assembleia para
avaliar o retorno da administração.
Portanto, mobilizem o maior número
de companheiros. Todos na porta da
Prefeitura para um grande Ato de
Valorização dos Servidores Públicos
Municipais. Não vamos esperar
nenhum minuto a mais.
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Resumo das discussões na mesa de negociação
Lei Salarial - Haverá a mesa central com as entidades no dia 23
de setembro. Quatro pontos que unificam serão debatidos em
dois momentos: 1 - Lei Salarial; 2 - Revisão Geral Anual,
Terceirizações e isonomia para aposentados.
Os trabalhadores aprovaram em assembleia a proposta
construída pelo Sindsep no GT com trabalhadores e Dieese. A
proposta está no site e já foi encaminhada para as entidades
do Fórum Sindical para que possamos trazer apoio para a nossa
proposta no debate da mesa central que reúne entidades da
educação, saúde e demais setores.
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Nível Básico e Nível Médio - O governo pediu até o dia
15 de outubro para apresentar um posicionamento
concreto sobre as propostas do Sindsep de revisão de
carreira e de tabelas, incluindo o Serviço Funerário e os
Guardas de cemitério, e reabertura de opção para as
carreiras de Agente de Apoio e AGPP.

Admitidos – Também se comprometeu com respostas
concretas apresentadas até 15 de outubro sobre a proposta
do Sindsep de tabelas específicas. Na semana do dia 21 de
setembro o Governo chamará a comissão de admitidos para
identificar os quadros que faltam apresentar propostas para
contemplar todo o universo de 6993 admitidos.

Saúde - No dia 25 de setembro, na mesa da saúde serão
apresentadas novas pautas, pois não podemos mais ficar
presos somente às pautas de 2014. Pontos como
regulamentação da lei, plantões, adicional noturno,
insalubridade, entre outros que precisam ser debatidos. As
discussões da mesa da saúde serão levadas pela SMG para
posições também na data estabelecida pelo governo.
Grande Plenária - 28 de outubro
Discussão de Terceirização/OS
Centro de Formação, às 15 horas
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Analistas - Saímos com reunião marcada
para os Analistas para o dia 1º de outubro
com o objetivo de tratar da
regulamentação das promoções e para
discutir proposta do Sindsep sobre
regulamentação de regras e compensação
para jornadas e plantões, em horário
noturno, finais de semana e extras. O
Sindicato realizará plenária com os
Analistas para fechar a proposta que será
apresentada ao Governo e para definir os
representantes por segmento. O governo
também deve apresentar retorno à
proposta dos Analistas até 15 de outubro.

