
Joinville,	  1	  de	  março	  de	  2011.

Ao	  Sr.	  Prefeito	  Carlito	  Merss

Pauta	  de	  Reivindicações
Campanha	  Salarial	  2011

	   Conforme	   decisão	   da	   Assembleia	   Geral	   dos	   Servidores	   Públicos	   do	  
Município	  de	  Joinville,	  realizada	  no	  dia	  23	  de	  fevereiro	  de	  2011,	  o	  sindicato	  da	  
categoria	   apresenta	   ao	   ExecuHvo	   Municipal	   a	   Pauta	   de	   Reivindicações	   da	  
Campanha	  Salarial	  de	  2011,	  com	  data-‐base	  em	  1º	  de	  maio.

Questões	  de	  natureza	  econômica:

• Reajuste	  salarial	  pelo	  INPC	  +	  5%	  de	  ganho	  real

• Plano	  de	  recuperação	  das	  perdas	  históricas	  da	  categoria	  apontadas	  pelo	  DIEESE	  
em	  	  2010

Questões	  de	  natureza	  geral	  e	  social:

• Cumprimento	  imediato	  dos	  pontos	  pendentes	  do	  acordo	  do	  final	  da	  greve	  de	  
2010:	  envio	  dos	  projetos	  do	  Vale-‐alimentação	  e	  das	  Diárias	  para	  a	  Câmara	  de	  
Vereadores;

• Revisão	  do	  Calendário	  do	  Magistério,	  com	  a	  garanHa	  de	  calendário	  unitário	  
entre	  escolas	  e	  CEI’s,	  recesso	  de	  quinze	  dias	  em	  julho,	  sem	  trabalho	  aos	  sábados	  
e	  término	  do	  ano	  leHvo	  em	  16/12/2011;

• Fim	  da	  obrigatoriedade	  de	  comparecimento	  no	  Ambulatório	  dos	  Servidores	  para	  
atestados	  de	  até	  15	  dias;



• Qualificação	  técnica	  custeada	  pela	  PMJ,	  com	  direito	  a	  acesso	  e	  progressão	  na	  
carreira	  de	  todos	  os	  servidores;

• Incorporação	  do	  abono	  de	  R$	  200,00	  ao	  vencimento	  do	  Magistério;
• Eleição	  para	  diretores	  escolares;
• Incorporação	  das	  graHficações;
• GaranHa	  da	  remuneração	  integral	  dos	  servidores	  em	  licença	  para	  tratamento	  de	  

saúde,	  licença-‐maternidade	  ou	  licença-‐prêmio;
• Cumprimento	  integral	  da	  Lei	  do	  Piso	  Salarial	  Profissional	  Nacional	  do	  Magistério;
• Regulamentação	  da	  jornada	  de	  trabalho	  de	  30	  horas	  semanais,	  sem	  redução	  de	  

salário;
• Pagamento	  de	  adicional	  de	  dedicação	  exclusiva;
• Pagamento	  das	  graHficações	  de	  Unidade	  Hospitalar	  e	  de	  Alta	  Complexidade	  para	  

os	  servidores	  do	  Hospital	  Municipal	  São	  José;
• Fim	  do	  banco	  de	  horas	  /	  Pagamento	  de	  horas	  extras;
• Ampliação	  da	  insalubridade	  e	  periculosidade,	  pagos	  sobre	  os	  vencimentos	  do	  

servidor;
• Solução	  para	  os	  problemas	  da	  saúde	  dos	  servidores;
• Inclusão	  dos	  Auxiliares	  de	  Educador	  no	  PCCS	  do	  Magistério;
• Regulamentação	  da	  contratação	  dos	  Agentes	  Comunitários	  de	  Saúde;
• Fim	  das	  terceirizações	  /	  privaHzações.	  Defesa	  do	  concurso	  público;
• Fim	  da	  perseguição	  políHca	  e	  do	  assédio	  moral	  nos	  locais	  de	  trabalho;
• Melhoria	  dos	  ambientes	  e	  locais	  de	  trabalho
• Regulamentação	  para	  a	  contratação	  por	  “termo”	  dos	  professores	  efeHvos;
• Contratação	  celeHsta	  (CLT)	  dos	  temporários;
• Regulamentação	  das	  transferências	  “a	  pedido”	  dos	  servidores;
• Defesa	  da	  lei	  estadual	  170,	  limitando	  o	  número	  de	  alunos	  por	  sala	  de	  aula;
• Correção	  dos	  valores	  referência	  do	  vale-‐alimentação	  a	  parHr	  de	  maio;
• GaranHa	  da	  transformação	  da	  licença-‐prêmio	  em	  pecúnia;
• Pagamento	  antecipado	  das	  férias	  para	  todos	  os	  servidores	  que	  gozam	  do	  direito	  

no	  mês	  de	  janeiro;
• Creche	  pública	  para	  filhos	  dos	  servidores;
• Erradicação	  da	  escala	  6x2;



• Pagamento	  da	  hora	  extra	  aos	  servidores	  dos	  PA’s	  no	  recesso	  de	  final	  de	  ano;
• Defesa	  da	  integridade	  osica	  e	  moral	  dos	  servidores	  no	  local	  de	  trabalho:	  

combate	  às	  agressões	  e	  ao	  desacato;
• Regulamentação	  da	  jornada	  por	  hora-‐aula	  para	  professores	  das	  séries	  iniciais;
• GaranHa	  do	  cumprimento	  da	  hora-‐aHvidade	  para	  os	  profissionais	  dos	  CEI’s.

Ulrich	  Beathalter

Presidente	  do	  Sinsej
Sindicato	  dos	  Servidores	  Públicos	  do	  Município	  de	  Joinville


