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Chapecó, 09 de dezembro de 2019. 
 

Exmo Sr. 

Luciano Buligon 

Prefeito de Chapecó – SC 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito: 

 

Considerando, conforme o Inciso X do Art. 37 da Constituição Federal, a Revisão Geral Anual 

da Remuneração dos Servidores Públicos; 

 Considerando, conforme o Art. 37 da Lei Complementar 132/2001 com a redação dada pela Lei 

Complementar 480/2011, a Revisão Anual dos Vencimentos dos Servidores Municipais de Chapecó 

no mês de janeiro de cada ano; 

 Considerando a Convenção 151 e a Recomendação 159 da Organização Internacional do 

Trabalho – OIT, com texto aprovado pelo Congresso Nacional Brasileiro pelo Decreto Legislativo 

206/2010 e promulgado pelo Decreto Presidencial 7.944/2013; 

 Considerando o Inciso VI do Art. 8° da Constituição Federal; 

 Considerando as deliberações da Assembleia Geral dos Servidores Municipais de Chapecó 

realizada no dia 05 de dezembro do corrente ano; 

Apresentamos à Vossa Excelência a Pauta de Reivindicações dos Servidores Municipais de 

Chapecó aprovada pela referida Assembleia, sendo: 

 

I -  para a Revisão Geral Anual de 2020: 

a) Reposição da inflação de 2019, medida pelo INPC/IGBE, no mês de janeiro de 2020; 

b) Criação de um Auxilio Alimentação, no valor de R$ 250,00/mês, para todos/as os/as 

trabalhadores/as da Prefeitura Municipal de Chapecó, com pagamento a partir do mês de janeiro de 

2020; 

c) Depois da reposição da inflação que trata a alínea “a”, um aumento real de 3%, no mês de janeiro de 

2020; 
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II – para a Previdência dos Servidores Municipais:  

a) Não encaminhar qualquer alteração na Previdência dos Servidores Municipais em 2019; e, instituir 

uma Comissão Tripartite (com representantes do Executivo Municipal, do Sindicato e do SIMPREVI) 

para o estudo e encaminhamentos das implicações da EC 103/2019, antes de encaminhar à Câmara de 

Vereadores qualquer alteração na Previdência dos Servidores Municipais; 

 

III – para as diversas demandas que surgem nas relações de trabalho entre os Servidores 

Municipais e a Administração Municipal:  

a) Constituir (com representantes do Sindicato e do Poder Executivo Municipal) uma Mesa de Solução 

das Demandas que surgem nas relações de trabalho entre Servidores Municipais e a Administração 

Municipal, em especial, para o estudo e atendimento das demandas constantes  no Anexo I. 

 

 Aguardamos manifestação de Vossa Excelência. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

                        Vania Barcelos                                         Rozangela Dalbosco 

                              Presidenta/SITESPM-CHR               Presidenta da Coord. Municipal de Chapecó 
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ANEXO I 

QUESTÕES A SEREM EQUACIONADAS NA MESA DE SOLUÇÃO DE DEMANDAS 

 

I - SEGMENTO DA EDUCAÇÃO: 

 Educação Especial: 

1. Garantir profissional com formação em  Educação Especial, como Auxiliar de Sala, nas turmas 

que possuem,   crianças com deficiência  Educação Infantil/ CEIMs; 

2. Garantir nos Processos Seletivos e/ou de Concurso Público, na área de Educação 

Especial/LIBRAS,  como exigência sempre a maior formação, sendo atualmente:  Graduação 

Plena na área de letras/LIBRAS ou Licenciatura de Graduação Plena na área de educação mais  

comprovação de  aprovação no exame de PROFICIÊNCIA em PROLIBRAS/MEC ou mínimo 

120 horas  de capacitação/formação continuada em LIBRAS. Decreto 5.626/2005. 

3. Que na escolha de Vaga, tanto de Processo Seletivo para ACT como de Concurso Público, que 

tenha um profissional designado pela secretaria de Educação atuando como “Guia”, para 

os(as) professores(as) com baixa visão ou cegos, uma vez que as vagas são expostas em quadro 

no hol de entrada do espaço onde são escolhidas as vagas para o concurso e para o Processo 

Seletivo, para o(a) candidato fazer sua escolha; 

4.  Que o contrato do(a) Estagiário (Auxiliar do(a) professor(a)) com baixa visão ou cego seja 

feita em ato simultâneo ao da contratação do professor, em virtude de sua deficiência e 

necessidade de acompanhamento para o desenvolvimento de suas funções; 

5. Que a escolha do(a) Estagiário (Auxiliar do(a) Professor(a)) com Deficiência, em especial 

baixa visão ou cego, seja de maior idade e esteja cursando cursos de Licenciatura, assim como, 

que a escolha do mesmo seja realizada  junto com o professor(a) com deficiência; 

6. Construir um instrumento, carteirinha, registro ou outro, que permita ao professor(a) com 

deficiência, que ao inscrever-se para um Processo Seletivo ou Concurso Público, já no ato da 

inscrição fique registrado a condição de deficiência,  evitando  que anualmente em cada 

Processo Seletivo o profissional tenha que apresentar um conjunto de documentação 

comprobatória de sua deficiência; 

7. Que ao convocar os candidatos com deficiência para assumir vagas, seja de efetivo ou de ACT, 

quando avançado a lista e superado o número de PCD pelo número de não  portadores de 

deficiência, que fecha a lista de PCDs em número inteiro, sempre que a chamada ficar na 

fração do número convocado.  (Ex.  a cada 20 candidato chama um PCD, se terminar a lista em 

30, chamar mais um PCD e não aguarda os outros 10 para fechar os outros 20); 

 



Página 4 de 6 

 

 

Educação Regular: 

1. Prorrogar o atual Concurso Público do Magistério decorrente do Edital nº 001/2017, por mais 

dois anos; 

2. Alterar a LC 130/2001 de forma a permitir  acessar ao  Adicional de Titulação durante o 

Estágio Probatório; 

3.  Realizar  anualmente, na forma da Lei,  os Processos de Remoção e Ampliação de carga 

horária, efetiva e temporária, mesmo durante o Estagio Probatório; 

4.  Alterar a LC 132/2001 e o Decreto Nº 16039/2006, substituir o termo Monografia, por TCC 

– Trabalho de Conclusão do Curso: Monografia, Artigo, Relatório, ou outro trabalhão de 

conclusão conforme exigência da  Instituição de Ensino, cujo curso e exigência de trabalho 

de conclusão foi previamente autorizado pelo Ministério da Educação; 

5. Manter a  Hora Atividade na forma de organização atual. Qualquer proposta de mudança no 

formato da Hora Atividade, submeter a discussão à Mesa de Solução de Demandas;  

6. Evitar carga Horária fracionada de 10 horas. Isso dificulta e desqualifica o trabalhão 

pedagógico; 

7. Superar a figura do Estagiário na Educação Infantil, substituindo-o por profissional 

permanente; 

8. Avançar na legislação garantindo a licença remunerada  para o(a) professor(a) cursar Mestrado 

e Doutorado; 

9. Melhores as  condições de trabalho: Fechar as quadras nas escolas, cstruir quadras esportivas 

nas escolas e CEIMs onde não tem. Superar o aluguel dos espaços educativos na educação 

Infantil e construir espaços adequados para a oferta do Ensino. Garantir as melhorias e 

conservação dos espaços. Fazer as dedetizações dos espaços educativos nos períodos de recesso 

escolar; 

 

Educação – ACTs: 

10. Realizar o Processo Seletivo de ACTs mais Cedo, evitando acumular provas com  as 

demandas de final de ano; 

11. Considerar o Tempo de Serviço no Magistério da Rede Municipal de Ensino na 

pontuação do Processo Seletivo de ACT; 
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II – Segmento dos  Servidores(as): 

1.  Adicional de Titulação para servidores, valorizando a escolaridade realizada acima da exigida 

para ingresso no cargo Público; 

2. Criar Adicional para os trabalhadores que exercem funções em locais de turno permanente de 

trabalho/ininterrupto: PA, UPA, ABRIGO, CCI, Casa Abrigo da Mulher, e outros. . Esses 

trabalhadores possuem dedicação exclusiva, não são beneficiados dos pontos facultativos, não 

conseguem confraternizar com seus familiares nas festas comemorativas e religiosas, entre 

outros; 

3. Criar o Adicional por Operação de Ambulância, a exemplo do que existe para  motoristas de 

Caminhões e Operadores de Máquinas; 

4. Criar o Adicional de Periculosidade para os Vigias; 

5. Rever os cargos e salários (mecânicos,  motoristas, ) 

6. Pagar periculosidade e/ou insalubridade na Garagem e Usina; 

 

III – Segmento dos ACEs e ACEs: 

1.  Realizar  as substituições dos ACss e ACEs em licenças legais; 

2.  Qualificar os EPIs observando qualidade e conforto: substituir os sapatos por tênis que é o mais 

adequado para caminhadas; protetor para rosto o atual provoca alergia;  trocar as camisetas 

sempre que mancham, envelhecem, rasgam.  É comum mancharem com o atrito com as 

pastas, mochila, folha, etc. (não é falta de higiene como  sugere  o profissional do SASSM que 

visita as trabalhadoras), guarda-chuva mais resistente, chapas de chuva apropriada com capuz  

(tipo as lona mais fina – amarelas). Levar em consideração as avaliações dos EPIs do(as) 

trabalhadores(as); 

- Redução da Meta dos(as) ACSs; 

3. Revisão das Microáreas; 

4. Conceder Vale Transporte  aos ACSs que desempenham trabalho em Microárea distante; 

5. Flexibilizar a escolha do dia que inicia as férias, podendo optar por iniciar o gozo o inicio do 

mês; 

6. Realizar Concurso Público para ACS e ACE e/ou se a legislação permite fazer a passagem para 

o Regime Estatutário; 

7. Qualificar o Sistema Operacional de registro dos dados coletados pelas ACSs. O atual apresenta 

falhas, pois mesmo salvando os dados, muitas informações não são salvas; 
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8. Manter como Política permanente de Saúde do trabalhador, o horário de verão para ACSs e 

ACEs, iniciando sempre no primeiro di do mês de outubro com término no ultimo dia do mês 

de março; 

 

III – Trabalhadores(as) do ABRIGO Municipal: 

1. Garantir número suficiente de servidores efetivos na função( auxiliar enfermagem e monitores) 

em cada turno de trabalho; 

2.  Permanência de 2 auxiliares de enfermagem por turno( 2 turnos noturnos- 1 turno matutino e 1 

turno vespertino); 

3.  Regularizar o pagamento do adicional de insalubridade à todos servidores do abrigo( no 

momento a maioria não  recebe.); 

4.  Garantir o quadro de funcionários na área( férias de aux. enf. seja outro aux. enf./ ferias de 

monitor seja monitor) para cobrir  Férias de colegas e/ou atestado médico; 

5.  Rever a contratação dos servidores, ou seja, o local ABRIGO, é um Serviço de Alta 

Complexidade e no contra cheque dos servidores há diversas formas de contratação: alta 

complexidade - média complexidade - atenção básica; 

6.  Retorno dos vigias no turno noturno; 

7.  Rever o Espaço e promover melhorias no atual:  quando chove, o local para adentrar o abrigo 

não possui  calha  e a água empossa, dificultando a passagem; 

- Há poucos quartos; 

- Não há banheiros  adequados para crianças e adolescentes com deficiências; 

- Não há espaço para as crianças realizarem atividades especialmente  dias de chuva. 

 

QUESTÕES DE ORDEM GERAL PARA TODOS(AS) 

1. Regulamentar em legislação municipal, que o período de gozo de férias não pode ser iniciado 

Não iniciar período de gozo de férias em dias em sábados, domingos e feriados; 

2. Continuar a realizar concursos públicos em todas as áreas sempre que necessário; 

3. Cria Lei para conceder Licença Paternidade de 20 dias, com base na LEI Nº 11.770, DE  9 DE 

SETEMBRO DE 2008 e DECRETO Nº 7.052 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009., que Cria 

o Programa Empresa Cidadã. 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.770-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.770-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.052-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.770-2008?OpenDocument

