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VENCEMOS A PRIMEIRA
ETAPA DA DATA BASE:
FECHAMOS O ACORDO COLETIVO
AGORA ESTAREMOS EM ESTADO DE ALERTA
PARA TRANSFORMÁ-LO EM LEI
Devido às restrições impostas pela lei eleitoral
a direção do Sintrasem
propôs à categoria a antecipação da data-base
para novembro de 2011,
com o intuito de ter tempo suficiente para negociar com o Executivo e
mobilizar nossa base em
torno da pauta de reivindicações.
Esta decisão de antecipar
a data-base foi aprovada
na Assembleia do dia 23
de novembro de 2011,
onde também aprovamos
nossa pauta de reivindicações com seis eixos divididos em doze cláusulas.
Durante os meses de dezembro de 2011, janeiro
e fevereiro de 2012 a direção percorreu os locais
de trabalho fazendo o debate em torno das reivin-

dicações, procurando tirar
dúvidas e mobilizando a
categoria. Também nesse
período foram realizadas
várias mesas de negociação com o Executivo onde
tivemos poucos avanços
nas negociações.
Em assembleia realizada
no dia 1º de março avaliamos a primeira resposta do Executivo onde
entendemos que houve
avanços, contudo ainda
insuficientes para realizarmos o acordo. Foi
aprovado nesta assembleia o estado de greve.
Deliberamos por realizar
nova assembleia no dia
06 de março para que
nesse intervalo de tempo
a mesa de negociações
tentasse avançar na proposta. Salientamos que
após essas assembleias

realizamos belos atos públicos pelas ruas de Florianópolis, passando pela
Câmara Municipal, Gabinete do Prefeito e Prédio da Administração.
No dia 06 de março avaliamos que faltavam dois
pontos importantes para
podermos fechar acordo: avançar nas propostas de implementação do
novo PCCS do Civil e da
aplicação da Lei do Piso
Nacional do Magistério.
Dessa forma decidimos
permanecer em estado de
greve para tentar melhorar
esses pontos, com assembleia marcada para o dia
08 de março com deliberação de greve.
Em assembleia realizada
no dia 08 de março, os trabalhadores da PMF avaliaram que houve avanços

e decidiram aceitar a proposta do Executivo, permanecendo em estado de
alerta para podermos continuar mobilizados para
aprovação dos projetos de
nossos interesses na Câmara de Vereadores.
Deliberamos também por
nova assembleia para o
dia 15 de março onde vamos avaliar a data-base,
debater a Lei do Piso Nacional do Magistério e organizar um calendário de
mobilização na Câmara
de Vereadores. Em seguida participaremos de ato
público unificado com vários sindicatos da região
em defesa da Aplicação
da Lei do Piso Nacional
do Magistério e das bandeiras da classe trabalhadora: redução da jornada
sem redução

AVANÇOS CONQUISTADOS
NESTA DATA-BASE 2012-2013
Eixo - Reposição Salarial
CLÁUSULA 1ª
REPOSIÇÃO SALARIAL (Previsão de 5%)
I - A PMF reajustará em 100% (cem por
cento) os vencimentos, salários e demais
vantagens dos funcionários e empregados
públicos municipais do quadro civil e do
magistério, referente à perda salarial do
período de 01/05/2011 a 30/04/2012, pela
média dos seguintes índices financeiros:
ICV (Índice do Custo de Vida/DIEESE –
Departamento Intersindical de Estatística
e Estudos Sócio-Econômicos) e INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor /
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística). A aprovação da reposição
será feita em duas etapas, através de dois
projetos de lei: um que será encaminhado
imediatamente com a perda de maio/2011
a janeiro/2012 (na ordem de 3,77%) e outro
com a perda de fevereiro/2012 a abril/2012
(quando os índices forem divulgados). A
soma dos dois índices incidirá sobre o vencimento de maio.
II – A PMF efetuará em abril de 2012 o
pagamento da segunda parcela referente ao
devido às auxiliares de sala e técnicos da
saúde (Técnico de Enfermagem, Auxiliar
de Enfermagem, Atendente de Consultório
Odontológico e Técnico de Higiene Bucal), na proporção de 50%.
CLÁUSULA 2ª
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
O valor do Auxílio Alimentação passará
de 13,06 para R$ 14,00 (quatorze reais), e
do Auxílio Lanche de 10,68 para R$ 11,50
(onze reais e cinquenta centavos), a partir
de 1º de abril de 2012, seguindo as regras
atuais para sua concessão. Os dois valores
estão acima da inflação.
Eixo: Aplicação da
Lei do Piso do Magistério
CLÁUSULA 3ª
APLICAÇÃO DA LEI DO PISO NACIONAL DO
MAGISTÉRIO AO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO DA PMF
I - A PMF propõe implantar a hora atividade em tempo, correspondente à jornada
semanal, para todos os servidores do magistério em atividade nas unidades educativas da RME, sendo 1/3 no ano de 2013,
ampliação para 2/3 no ano de 2014 e ampliação para 3/3 no ano de 2015.
II – A PMF propõe a incorporação da gratificação de hora-atividade, correspondente a

30% no vencimento de todos os servidores
do magistério, sendo 1/6 em abril de 2012,
ampliação para 3/6 no ano de 2013 e ampliação para 6/6 no ano de 2014.
Para os efetivos e substitutos que não possuem formação em ensino superior, propõe
o percentual de 97,5% do vencimento inicial do Nível III.
Eixo: Implantação do novo PCCS do civil
CLAÚSULA 4ª
CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO
PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E
SALÁRIOS DO QUADRO CIVIL DA PMF
I - A PMF enviará imediatamente projeto de Lei à Câmara Municipal aprovando
as diretrizes e o cronograma de execução
e implantação do novo PCCS do Quadro
Civil. Cronograma aprovado no acordo: * Revisão e descrição dos cargos (até
maio/2012), *Construção das novas tabelas (até junho de 2012), *Elaboração dos
impactos financeiros, levando em consideração as novas tabelas salariais e o enquadramento dos atuais, * A implantação será
até maio de 2013 com o enquadramento
dos trabalhadores do quadro civil no Novo
Plano, sendo a impactação financeira fracionada em 2014, 2015 e 2016.
II - A discussão sobre a natureza funcional
das auxiliares de sala será realizada na Comissão do PCCS do Quadro Civil.
III – A Comissão do PCCS incluirá em
suas discussões os empregados públicos,
com vistas à construção de um plano de
carreira para essa categoria.
IV – A PMF estabelecerá, a partir de 1º de
abril de 2012, o piso salarial de R$ 622,00
(seiscentos e vinte e dois reais), bem como a
majoração escalonada até a Classe VII para
o valor de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta
reais) aplicando os referidos valores diretamente nas tabelas salariais, beneficiando
diretamente cerca de 1000 trabalhadores e
indiretamente 2500 trabalhadores, por intermédio da alteração da base de cálculo da
insalubridade.
V – Em relação à movimentação de pessoal, a Comissão do PCCS resgatará os trabalhos produzidos na comissão criada para
esse fim em 2009, para, em conjunto com
as secretarias, regulamentar os critérios de
movimentação de pessoal do Quadro Civil.

Eixo: Condições de Trabalho
e Saúde do trabalhador
CLÁUSULA 5ª
A PMF enviará projeto de Lei para a Câmara Municipal de modo a garantir a licença
maternidade e amamentação de 6 meses e
atestado social para todas(os) as(os) trabalhadoras (es) ACSs e AEs. Foi realizado
novo laudo e a Gerência de Perícia Médica
da PMF considerou grau médio de insalubridade no trabalho desses empregados.
CLÁUSULA 6ª
A PMF garantirá a licença prêmio para todos de direito de acordo com as instruções
normativas negociadas.
CLÁUSULA 7ª
A PMF está reavaliando o assunto conforme o parecer jurídico elaborado pelo
Sintrasem, se comprometendo a manter a
situação atual até que seja decidida definitivamente a questão.
CLÁUSULA 8ª
A SME garante a permanência da carga
horária, jornada de trabalho e da proposta
curricular hoje realizada pelos trabalhadores da EJA;
CLÁUSULA 9ª
A SME é favorável a alteração do Decreto nº 3.621/05, permitindo a admissão dos
substitutos de acordo com o nível de formação, a partir do ano letivo de 2013.
CLÁUSULA 10ª
A PMF é favorável à criação dos cargos
de Coordenador do Centro de Referência
de Assistência Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social,
com eleições e exercício de 2 (dois) anos
de mandato.
Eixo: Concurso Público e
Fim das Terceirizações
CLÁUSULA 11ª
A PMF manterá a política de ampliação
do quadro efetivo, mediante a realização
de concurso público. Propõe a criação de
comissão de trabalho para realizar levantamento das necessidades de contratação de
servidores nas suas diversas Secretarias.
Eixo: Previdência Pública e Solidária
CLÁUSULA 12ª
Não houve acordo.

