
 

 

         Garuva, 02 de março de 2018. 

  
OFÍCIO SINSEJ Nº 24/2018 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARUVA 
Exmo. Sr. Rodrigo Adriany David – Prefeito 
 
Assunto: Pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2018 e pedido de audiência 
 

Senhor Prefeito,  
 
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville e Região, por seu 

presidente que abaixo assina, apresenta a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 
aprovada pela Assembleia da categoria, realizada na noite de 28/02/2018:  

 
1. Revisão geral dos vencimentos, conforme Lei Ordinária 1.672/2013 e Art. 37, inciso X da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
2. Reajuste de 5%, de modo a recuperar parte das perdas salariais históricas da categoria. 
3. Equiparação do valor do vale-alimentação ao praticado na Câmara de Vereadores. 
4. Instituição de abono natalino para todos os servidores. 
5. Regulamentação da carga horária de 30 horas semanais para toda a categoria. 
6. Retorno da escala de trabalho praticada até dezembro de 2017, no setor administrativo e 
de obras, que tiveram sua jornada de trabalho aumentada e horário alterado. 
7. Aplicação integral da Lei 11.738/08 (Piso Salarial do Magistério), inclusive no tocante à 
hora-atividade. 
8. Correção da tabela salarial e extensão do crescimento horizontal enquanto o servidor 
estiver trabalhando. 
9. Alteração da escala de trabalho para os servidores da UPA (Motoristas: Escala atual 
12X36, Nova escala 24X72. Dos Técnicos de enfermagem: Escala atual 12X36, Nova escala 
12X12 e 12X48). 
10. Pagamento de Hora extra para os servidores que trabalham no recesso e nos pontos 
facultativos. 
11. Pagamento de Hora extra sempre que ultrapassar às 40 horas semanais. 
12. Pagamento da insalubridade para as cozinheiras. 
13. Liberação de um dia de serviço a cada dois meses para os representantes sindicais 
eleitos por local de trabalho. 

 
Outrossim, solicita audiência para a instalação da mesa de negociações entre a 

Prefeitura e sindicato.  
 
 
Atenciosamente, 

 
 

Ulrich Beathalter 
Presidente 


