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Joinville, 01 de outubro de 2012.
 

OFÍCIO SINSEJ Nº 055/2012.

Candidato a Prefeito de Garuva

Assunto: Reivindicações dos servidores públicos municipais para a próxima gestão

Sr. Candidato:

O Sindicato dos Servidores Públicos dos Municípios de Joinville, Garuva e Itapoá, por seu presidente que 
abaixo assina, encaminha a Vossa Senhoria algumas das reivindicações mais sentidas da categoria dos 
servidores públicos deste município de Garuva. Como estamos em período de campanha eleitoral, que 
visa eleger o governo municipal para a gestão 2013-2016, gostaríamos que o Senhor se pronunciasse 
acerca das solicitações destes trabalhadores, funcionários que no dia-a-dia acompanham a adminis-
tração, aplicando as decisões, tornando possíveis os projetos de governo, atendendo a população da 
cidade em todas as suas necessidades.

1. Cumprimento da lei Federal 11.738/08. Esta Lei determina que os profissionais do Magistério tenham 
33,33% de sua jornada de trabalho reservada para estudos e planejamento. Além disso, estabelece piso 
salarial para a carreira, com base no profissional com formação em nível médio. A reivindicação da 
categoria é pela aplicação da hora-atividade e pela garantia do piso a todos os profissionais, inclusive 
aos auxiliares de educador, lotados nas creches e pré-escolas.
2. Reformulação do Estatuto e Plano de Carreira, de modo a garantir a progressão igualitária, por 
titulação, formação continuada e tempo de serviço, para todos os servidores, independente de secre-
taria ou setor.
3. Regulamentação da jornada de trabalho de 30 horas semanais, sem redução de salários.
4. Pagamento da insalubridade sobre o vencimento do servidor a todos que estiverem lotados em áreas 
insalubres.
5. Unificação do regime estatutário para todos os servidores da Prefeitura.
6. Calendário escolar unificado para escolas, creches e pré-escolas.
7. Ampliação dos pisos salariais, adequando os vencimentos das diversas funções aos pagos por outras 
Prefeituras da região e à realidade do mercado.
8. Regulamentação da lotação e transferência dos servidores.
9. Garantia do contrato anual para os ACT´s.
10. Estabelecimento da data-base para a revisão salarial da categoria.

 Esse é um resumo das principais reivindicações do funcionalismo. Aguardamos vossa resposta, 
que será amplamente divulgada na categoria.

Atenciosamente.

Ulrich Beathalter
Presidente


