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Pauta de Reivindicações 2013

Reajuste dos vencimentos pelo INPC da data-base mais 5% de ganho real – a �m de recompor parte das 
perdas salariais históricas da categoria;

Universalização do vale-alimentação;

Equiparação do vale-alimentação ao pago na extinta CONURB – R$ 411,00;

Antecipação da data do crédito do vale-alimentação para o dia 25 de cada mês;

Solução imediata para o atendimento de saúde dos servidores – a começar com a ampliação do ambu-
latório e disponibilização de pro�ssionais de várias especialidades. Destinação dos recursos hoje emprega-
dos no Vitaserv para tal;

Manutenção dos pontos facultativos e recesso de �nal de ano, nos moldes históricos da categoria;

Retorno imediato do calendário escolar negociado no �nal de 2012, estendido a todos os servidores das 
Unidades Escolares;

Regulamentação da jornada de 30 horas semanais – a começar pelos Agentes Administrativos;

Regulamentação da lotação e do processo de transferência dos servidores;

Compensação �nanceira proporcional ao aumento da jornada de trabalho para os servidores da Saúde da 
Família;

Aplicação imediata dos 33,33% de hora-atividade previstos em Lei Federal para os pro�ssionais do Magis-
tério;

Alteração da forma de aplicação da hora-atividade na Educação Infantil;

Retorno do pagamento do adicional de insalubridade para os servidores que sofreram cortes no último 
período;

Pagamento do adicional de insalubridade para outros setores insalubres e hoje não contemplados (ASPs, 
ACSs, Cozinheiras, Dengue, CRAS, entre outros...);

Pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento do servidor;

Extensão da grati�cação do PA para os servidores da radiologia;

Extensão da grati�cação de Alta Complexidade para todos os servidores do HMSJ;

Inclusão de todos os servidores da Educação Básica e Pro�ssional no PCCS do Magistério;

Elevação do Adicional Noturno para 40%;

Pagamento do adicional de 30% para os vigilantes, conforme Lei Federal;

Regulamentação da hora excedente do professor, com o �m das “horas-termo”;

Garantia da licença-prêmio e dos triênios para os ACSs;



SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS 
MUNÍCIPIOS DE JOINVILLE, GARUVA E ITAPOÁ

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS
MUNICÍPIOS DE JOINVILLE, GARUVA E ITAPOÁ

Garantia do acesso e progressão na Carreira da graduação e cursos de capacitação, para todos os servidores;

Garantia de licença para tratamento de saúde para os ACSs, nos mesmos moldes dos demais servidores;

Regulamentação sobre o acúmulo de férias;

Equiparação do vencimento inicial do Magistério aos demais cargos de nível superior;

Estabelecimento de prazo para gozo e/ou indenização da licença-prêmio;

Elevação do percentual da indenização da licença-prêmio para 100% da remuneração do servidor; 

Antecipação do pagamento da indenização da licença-prêmio nos casos de ordem social (doença, acidente 
ou desastre natural);

Possibilidade de antecipação do recebimento do 13º;

Regulamentação do pagamento das horas extras no recesso de �nal de ano;

Revisão da tabela salarial, com correção das injustiças cometidas em 2007 e 2008;

Eleição direta para os diretores de Unidades Escolares

Garantia de férias integrais após o gozo da licença-prêmio;

Garantia do acesso da pós-graduação no ingresso do servidor na carreira;

Transformação da jornada de trabalho na Educação Infantil e Séries Iniciais de hora-relógio em horas-aula;

Isonomia do salário entre médicos e odontólogos;

Modernização, climatização e adaptação ergonômica dos ambientes de trabalho, com prioridade para as 
Unidades interditadas;

Garantia da observância dos parâmetros legais quanto ao limite de atendimento e acompanhamento de 
pacientes e usuários por parte do servidor (ACSs, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Médicos, entre 
outros.);

Pagamento do sétimo dia trabalhado;

Garantia de vagas nos CEI’s para os �lhos dos servidores;

Cumprimento integral da NR 32;

Extensão do passe-professor para todos os pro�ssionais do Magistério;

Garantia do gozo da licença sem remuneração;

Antecipação da publicação da folha de pagamento;

Liberação de um dia de serviço a cada dois meses para os representantes sindicais eleitos por local de 
trabalho;

Liberação de dois diretores eleitos para ocupar cargos em entidades sindicais de nível superior.


