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JURÍDICO

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço
Público Municipal de Florianópolis/SC

ATUALIZAÇÃO SOBRE AS AÇÕES JURÍDICAS
PARA OS TRABALHADORES DA PMF

A

nova assessoria jurídica do SINTRASEM, que está sendo prestada aos associados por meio do
Escritório CRISTÓVAM & PALMEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, vai completar um ano de intensas atividades. Neste
período, além do ajuizar inúmeras ações, o
escritório jurídico obteve importantes vitórias para a categoria, assegurando o direito
de: não pagar contribuição previdenciária
sobre o terço de férias; contar o tempo de
readaptação e dos demais afastamentos de
sala de aula (desde que mantido o trabalho
na escola) para a aposentadoria especial de

professor(a); aposentadoria especial para
os trabalhadores cujas atividades sejam
exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física;
o servidor tomar posse no cargo público
quando inabilitado no exame médico, sem
justo motivo; o servidor ter atendimento médico e receber remédios necessários
para o tratamento, quando o Plano de Saúde tenha recusado a cobertura.
Na atuação junto ao SINTRASEM, a Assessoria Jurídica tem ingressado com inúmeras Ações Coletivas e individuais visando à concessão de direitos sonegados à

coletividade dos trabalhadores do município e das suas empresas, fundações e autarquias. Lembramos que o SINTRASEM
tem o entendimento de que, a exemplo da
luta política pelos direitos econômicos e
sociais, o embate jurídico também deve ser
feito coletivamente pelas categorias.
A Assessoria Jurídica esclarece que os associados do SINTRASEM devem continuar enviando os documentos para as ações
coletivas, que serão anexados nos autos das
Ações que já tramitam na Justiça, o que facilitará e tornará mais rápida a efetivação
do direito pleiteados!

AÇÕES COLETIVAS EM DEFESA DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO
1. TRABALHADORES DA SAÚDE
1.1. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NO
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
O SINTRASEM ingressou com uma Ação
Coletiva (AUTOS Nº 023.12.031502-8)
na justiça para GARANTIR O DIREITO AO RECEBIMENTO DO SERVIÇO
EXTRAORDINÁRIO PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM DO PROGRAMA
DE SAÚDE DA FAMÍLIA. Conforme o
Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o trabalho excedente da jornada de 30
horas semanais deverá ser remunerado de
duas maneiras: a) mediante ao pagamento
da Gratificação de Prorrogação de Jornada,
com acréscimo de 33,33% sobre o vencimento básico ou; b) com o pagamento das
horas excedentes, com adicionais de 100%,
nos dias úteis e, 200%, nos sábados, domingos e feriados.
Os servidores que desempenham as funções no Programa de Saúde da Família
cumprem jornada de trabalho de 8 (oito)
horas diárias e 44 (quarenta e quatro semanais), mas nada recebem pelo serviço
extraordinário. Para a Assessoria Jurídica
do Sindicato o pagamento da Gratificação
do PSF não exime o Município de remunerar o serviço extraordinário exigido dos
servidores públicos. Por este motivo que
as diferenças podem ser cobradas judicialmente. Os documentos que deverão ser encaminhados ao Sindicato são os seguintes:
• PROCURAÇÃO (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);

• DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS;
• CADASTRO FUNCIONAL.
1.2. DIFERENÇAS NO PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO DO PSF, DO TRIÊNIO E DO
QUINQUÊNIO
O SINTRASEM propôs uma Ação Coletiva (AUTOS Nº 023.12.027753-3) com
a finalidade de GARANTIR O DIREITO
DOS SERVIDORES DA SAÚDE AO
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DA
GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE
SAÚDE DA FAMÍLIA, DO TRIÊNIO E
DO QUINQUÊNIO. De acordo com os
estudos realizados, a gratificação do PSF
estava sendo paga a menor, desde abril de
2009, tanto para ODONTÓLOGOS, como
para os ENFERMEIROS que, já naquela
época, tinham o mesmo direito assegurado
aos médicos. Neste caso, já existem decisões judiciais favoráveis.
Além disso, a Gratificação do PSF tem uma
fórmula de cálculo que desconta do valor
total o que é percebido a título de vencimento e demais vantagens pessoais. Assim,
os servidores recebem valores diferenciados, com prejuízo maior para aqueles que
estão há mais tempo no cargo público. Esta
regra fere o princípio da isonomia e, em al-

guns casos, o princípio da irredutibilidade
salarial. A ação também reivindica o pagamento correto do triênio, pois o município
não inclui na base de cálculo o valor da
Gratificação do PSF, conforme determina
a lei. Por último, são pleiteadas diferenças
no pagamento do quinquênio. Para a assessoria jurídica do SINTRASEM a verba deveria ser calculada sobre todas as parcelas
com natureza remuneratória e não apenas
sobre o vencimento, como faz o município.
Portanto, podem entrar com a ação na justiça todos os servidores da saúde do município, especialmente os odontólogos e enfermeiros que atuam no Programa da Saúde
da Família. Os documentos necessários são
os seguintes:
• PROCURAÇÃO (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS;
• CADASTRO FUNCIONAL.
1.3. SINTRASEM CONQUISTA NO SUPREMO
A APOSENTADORIA ESPECIAL AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS
O SINTRASEM, por meio da sua Assessoria Jurídica “Cristóvam e Palmeira Advogados Associados”, ajuizou MANDADO
DE INJUNÇÃO MI 4477 representando

os Servidores Municipais de Florianópolis
para exigir a aplicação do direito constitucional à Aposentadoria Especial aos trabalhadores cujas atividades sejam exercidas
sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
Em decisão monocrática, o Ministro Dias
Toffoli confirmou o direito, afirmando que,
enquanto não houver regulamentação da
Aposentadoria Especial no regime próprio
de previdência, devem ser aplicadas as regras do regime geral (INSS). Os requisitos
aposentatórios especiais são de 15, 20 ou
25 anos de tempo de serviço, sem exigência de idade mínima, para os trabalhadores
que se enquadram nas hipóteses da Lei Federal 8.213/91 e do Anexo IV do Decreto
3.048/99. Aos servidores que já ultrapassaram o tempo de serviço exigido é possível
requerer, retroativamente, o abono permanência em ação individual de cobrança.
A Aposentadoria Especial é aplicável, principalmente, aos servidores que trabalham
em Unidades de Saúde em contato com
pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais
contaminados. Nos termos da lei de benefícios do Regime Geral de Previdência,
a aposentadoria especial corresponde a
100% da média aritmética das 80% maiores remunerações desde julho de 1994, sem
incidência do fator previdenciário.
Os servidores que desejam se aposentar
ou receber o abono de permanência devem
requerer o benefício junto à Secretaria de
Administração e Previdência. Caso o pedido seja indeferido será possível ingressar
com ação judicial individual para assegurar
a aposentadoria, do abono de permanência
e inclusive o recebimento de indenização
por danos materiais. Os documentos necessários são os seguintes:
• CÓPIA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO
DE APOSENTADORIA INDEFERIDO;
• PROCURAÇÃO (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS;
• CADASTRO FUNCIONAL.
1.4. DIREITO A NÃO- INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
HORA-PLANTÃO
O SINTRASEM ingressou com uma Ação
Coletiva (AUTOS Nº 023.12.036779-6)
para garantir o não pagamento da Contribuição Previdenciária cobrada sobre
a Hora-Plantão. Interessante que o Estatuto dos Servidores Públicos menciona
expressamente que a o valor pago a título
de hora-plantão não se incorpora nos proventos de aposentadoria. Por isso, a verba
não poderá sofrer os descontos de natureza tributária.
1.5. DIREITO A INDENIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS FISCAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DE SAÚDE
Os Fiscais de Vigilância Sanitária e em

Saúde habitualmente utilizam o veículo
próprio para a realização das atividades
de inspeção de rotina, para facilitar o deslocamento cotidiano do local de trabalho
até as regiões onde se situam os ambientes que serão vistoriados. Muito embora
a Lei Municipal nº 239/2006 tenha assegurando o direito ao recebimento do adicional de combustível nestas situações, o
município nunca ressarciu os servidores
das despesas efetuadas durante a jornada
de trabalho. Por esta razão o SINTRASEM
apresentou Ação Coletiva (AUTOS Nº
023.12.034174-6) buscando um provimento judicial que obrigue o Município a pagar
a verba indenizatória, inclusive os valores retroativos. Os servidores cujo direito
continua sendo violado podem procurar o
Sindicato para que os documentos pessoais
sejam juntados na ação coletiva.
2. TRABALHADORES DO
MAGISTÉRIO
2.1. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PARA
AUXILIARES DE SALA
A Emenda Constitucional n° 53 e a Lei
Federal 11.738/2008 garantiram aos profissionais da educação escolar pública um
PISO NACIONAL que corresponde a R$
1.088,25 como vencimento básico, para
a jornada de 30 (trinta) horas. A regra se
aplica tanto aos docentes, como aos que realizam atividades de suporte pedagógico à
docência. A maioria dos auxiliares de sala,
que exercem funções de magistério, ainda
tem o vencimento fixado abaixo do valor
do Piso. Em decorrência disso, a Assessoria Jurídica do SINTRASEM ajuizou Ação
Coletiva (AUTOS Nº 023.12.007375-0)
com o objetivo de fazer com que o município cumpra a Lei Federal e ainda pague
as diferenças retroativas. É importante que
esses trabalhadores busquem na justiça o
reajuste do vencimento de acordo com o
Piso. Os documentos necessários são os
seguintes:
• PROCURAÇÃO (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• CONTRATO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS;
• CADASTRO FUNCIONAL.
2.2. ABONO DE FÉRIAS SOBRE 65 DIAS
PARA PROFESSORES, ESPECIALISTAS EM
EDUCAÇÃO E AUXILIARES DE SALA
Com a propositura de Ação Coletiva (AUTOS Nº 023.11.056642-7) o Sindicato
busca garantir judicialmente o direito dos
professores, dos especialistas em educação
e dos auxiliares de sala ao recebimento do
ABONO DE FÉRIAS (ACRÉSCIMO DE
33% SOBRE A REMUNERAÇÃO) SOBRE 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS.
No entendimento da assessoria jurídica o
benefício está assegurado na Constituição e,
também por força dos Estatutos do Magistério e dos Servidores Públicos Municipais

que concedem férias anuais com até sessenta e cinco dias para profissionais da educação. O município, por sua vez, paga o terço
constitucional de férias somente sobre 30
(trinta) dias deixando de atender integralmente o interesse dos trabalhadores. Os servidores prejudicados podem buscar o Sindicato para ingressarem com ação judicial
para cobrar o pagamento das diferenças. Os
documentos necessários são os seguintes:
• PROCURAÇÃO (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS;
• CADASTRO FUNCIONAL.
2.3. HORA ATIVIDADE PARA OS
AUXILIARES DE SALA
A Assessoria Jurídica do SINTRASEM
entende que os servidores que ocupam o
cargo de auxiliar de sala, por realizarem
atividades de interação com educandos,
também têm direito a um terço de hora atividade garantida na Lei do Piso Nacional
do Magistério. O município, pelo contrário, afirma que os auxiliares de sala integram o quadro civil e, por isso, não tem
os mesmos direitos do magistério. Por
esta razão, o Sindicato proporá em breve
uma Ação Coletiva, representando todos
os auxiliares de sala, buscando a aplicação do art. 1º, § 4º da Lei do Piso, com a
finalidade de garantir a hora atividade de
1/3 da jornada de trabalho. A mesma ação
cobrará os valores atrasados, dos períodos anteriormente trabalhados com carga
horária a maior. Os prejudicados podem
buscar o Sindicato para ingressarem com
ação judicial para cobrar o pagamento das
diferenças. Os documentos necessários são
os seguintes:
• PROCURAÇÃO (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS;
• CADASTRO FUNCIONAL.
3. TRABALHADORES DO
QUADRO CIVIL
3.1. DIREITO A NÃO- INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS
Os servidores públicos do município não
têm a obrigação de contribuir para o Fundo de Previdência ou pagar Imposto de
Renda sobre o valor do terço de férias,
também chamado de gratificação de férias
33%. Os tribunais já consolidaram este
entendimento. Por isso, o SINTRASEM
propôs uma Ação Coletiva (AUTOS Nº
023.12.004353-2) com a finalidade de sus-

pender o pagamento do tributo e garantir
para os trabalhadores o direito a receber
de volta os valores cobrados. O Sindicato
obteve uma liminar impedindo o município de cobrar a contribuição previdenciária sobre o abono de férias. Os servidores
que têm interesse de exigir a devolução dos
valores cobrados indevidamente podem
buscar o Sindicato. Os documentos necessários são os seguintes:
• PROCURAÇÃO (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS;
• CADASTRO FUNCIONAL.
3.2. DIREITO AO RECEBIMENTO DE HORAS
EXTRAS PELOS DIVISORES CORRETOS
De acordo com a legislação vigente, a
jornada mensal de trabalho é igual à jornada semanal, dividida por seis e multiplicada por trinta. Assim, a Jornada de
trabalho de 20 (vinte) horas semanais

equivale a 100 (cem) horas mensais; 30
(trinta) horas semanais são 150 (cento e
cinquenta) horas mensais e a jornada de
40 (quarenta) semanais são 200 (duzentas) horas mensais. Estes, aliás, são os
divisores corretos para cálculo das horas
extras realizadas pelos servidores públicos. Se os divisores são maiores que o
devido, a remuneração de horas extras
será paga a menor, com prejuízo para
os trabalhadores. O SINTRASEM já
ajuizou uma Ação Coletiva (AUTOS Nº
023.12.004351-6) para recuperar estas
diferenças, em favor dos servidores da
Guarda Municipal e ajuizará outra para
beneficiar os servidores em geral. Por
isso que para buscar estas diferenças os
seguintes documentos são necessários:
• PROCURAÇÃO (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS;
• CADASTRO FUNCIONAL.

3.3. DIREITO DA INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE NO CÁLCULO
DO VALOR DO ADICIONAL DE TEMPO DE
SERVIÇO
Estudos realizados pela Assessoria Jurídica
concluíram que a Gratificação de Produtividade (ou Vantagem Fazendária) paga aos
Fiscais do Município não fazem parte da
base de cálculo do Adicional de Tempo de
Serviço (triênio e quinquênio). O município
contraria determinação contida no Estatuto
dos Servidores e por isso, o triênio e o quinquênio são pagos a menor. Por essa razão, o
SINTRASEM vai ingressar com uma Ação
Coletiva com o objetivo de cobrar estas diferenças, inclusive de períodos anteriores.
Assim, os servidores atingidos devem apresentar os seguintes documentos:
• PROCURAÇÃO (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA (DISPONÍVEL NO SINDICATO);
• CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DISPONÍVEL NO
SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS;
• CADASTRO FUNCIONAL.

AÇÕES COLETIVAS EM DEFESA DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO
1. SINDICATO GARANTE NA JUSTIÇA A
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA READAPTADA
O SINTRASEM, por meio da sua Assessoria Jurídica, vem obtendo medidas liminares que garantem a contagem do tempo
que o (a) professor (a) esteve readaptado
(a) ou fora de sala de aula para a concessão
da Aposentadoria Especial. De acordo com
o Supremo Tribunal Federal – STF- as atividades de magistério desenvolvidas pelo
professor (a) compreendem não apenas a
regência de classe, mas todas as demais
que envolvem o apoio pedagógico. Por
isso, podem ser consideradas atividades de
magistério o exercício de:
a) Cargos Comissionados (Direção de Escola, Direção Adjunta, Responsável por
Direção de escola, Auxiliar de Direção, Secretaria de Escola, Auxiliar de Secretaria,
Responsável por Secretaria, etc.);
b) Atividades Burocráticas e Administrativas (responsável por biblioteca, demais
funções administrativas);
c) Atividades Pedagógicas (auxiliar de
classe, apoio pedagógico, projetos pedagógicos, oficinas pedagógicas);
d) Readaptação Funcional por problemas
de saúde.
Portanto, o membro do magistério ocupante do cargo de professor continua com o
direito à Aposentadoria Especial ainda que
afastado da sala de aula, desde que exercendo atividades na Unidade Escolar. Os
professores que já têm direito à aposentadoria, mas cujo requerimento foi indeferido pelo Município em razão de readaptação ou pelo exercício de atividades de
magistério fora de sala de aula, podem ingressar com ação judicial. Já os professores
que tiveram sua aposentadoria atrasada por

esses motivos também podem ingressar
com ação judicial para pleitear o abono de
permanência e indenização pela demora na
concessão do benefício aposentatório. Os
documentos necessários são os seguintes:
• CÓPIA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA INDEFERIDO;
• PROCURAÇÃO E CONTRATO (DISPONÍVEIS NO SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DESDE 2007 ATÉ HOJE (DISPONÍVEL NA INTERNET)
• CADASTRO FUNCIONAL (DISPONÍVEL NA INTERNET)
2.SERVIDOR NÃO PRECISA ESPERAR PELO
GOZO DAS FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO
PARA SE APOSENTAR
O Município exige de muitos trabalhadores
que aguardem o gozo de férias e licenças-prêmio vencidas para depois se aposentarem. Tal prática é ilegal abusiva de direitos.
Quando o servidor completa o interstício
aposentatório tem direito a afastar-se da
atividade funcional desde o momento que
apresenta seu pedido de aposentadoria à
Administração. Mas, se os direitos que não
puderam ser usufruídos em atividade devem ser indenizados em dinheiro. Assim,
os servidores que tiveram seu pedido de
aposentadoria indeferido ou atrasado pela
exigência da Administração de gozar licenças vencidas podem buscar o Sindicato para
ingressar com ação judicial e exigir abono
de permanência e indenização por demora
na concessão do benefício aposentatório. Os
documentos necessários são os seguintes:
• CÓPIA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA INDEFERIDO OU ATRASADO;

• PROCURAÇÃO E CONTRATO (DISPONÍVEIS NO SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DESDE 2007 ATÉ HOJE (DISPONÍVEL NA INTERNET);
• CADASTRO FUNCIONAL (DISPONÍVEL NA INTERNET).
3. A GRATIFICAÇÃO DE 20% AOS AUXILIARES DE SALA É DEVIDA MESMO AOS SERVIDORES FORA DE SALA DE AULA
De acordo com o Estatuto dos Servidores
Públicos todos os auxiliares de sala têm
direito a uma gratificação, paga no percentual de 20% sobre o vencimento, cujo
único requisito é o exercício do cargo. No
entanto, o município tem adotado um critério diferente da lei deixando de pagar a
gratificação para os servidores que não estão atuando em sala de aula por força de
readaptação, exercício de cargo de direção,
etc. Estes servidores são nitidamente prejudicados com a supressão da verba remuneratória. Para ingressar com a ação judicial
são necessários os seguintes documentos:
• PROCURAÇÃO E CONTRATO (DISPONÍVEIS NO SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DESDE 2007 ATÉ HOJE (DISPONÍVEL NA INTERNET);
• CADASTRO FUNCIONAL (DISPONÍVEL NA INTERNET);
• PORTARIA DE READAPTAÇÃO OU
NOMEAÇÃO PARA CARGO DE DIREÇÃO, SE FOR O CASO.
4. O BANCO DE HORAS NA EDUCAÇÃO É ILEGAL E O TRABALHO EXCEDENTE SEMPRE
DEVE SER PAGO
Muitos trabalhadores, principalmente na
Educação Infantil, trabalham por horas
adicionais, muitas vezes para substituir

servidor faltante ou atender alunos que
aguardam os pais para levá-los. Em alguns
locais de trabalho, essas horas excedentes
são compensadas em folgas, em outros
simplesmente não é remunerado. Nas duas
situações o trabalhador é prejudicado, porque recebe menos do que deveria. Assim,
havendo trabalho adicional deve ser pago
como horas extras em ação judicial. Os documentos necessários são:
• RELATÓRIO DO QUADRO DE AULAS OU OUTRO DOCUMENTO QUE
COMPROVE O TRABALHO POR
AULAS EXCEDENTES;
• FICHAS DE PONTO
• PROCURAÇÃO E CONTRATO (DISPONÍVEIS NO SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DESDE 2007 ATÉ HOJE (DISPONÍVEL NA INTERNET);
• CADASTRO FUNCIONAL (DISPONÍVEL NA INTERNET).
5. SERVIDORES DA SAÚDE RECEBEM MENOS QUE O DEVIDO EM HORAS EXTRAS E
HORA-PLANTÃO

No cálculo de apuração do valor das horas extras o Município utiliza os divisores
180 ou 220 e assim provoca uma redução
na sua remuneração. Além do mais, deixa
de incluir a gratificação de produtividade do PSF e outros benefícios na base de
cálculo. Já em relação à Hora-Plantão, a
forma de cálculo e remuneração é completamente arbitrária e inconstitucional. Se a
hora plantão excede a jornada regular de
trabalho, deve ser paga como horas extras
e sobre todas as verbas remuneratórias. Os
interessados em cobrar as diferenças podem buscar o Sindicato. Os documentos
necessários são:
• FICHAS DE FREQUÊNCIA OU CARTÕES PONTO DE AO MENOS TRÊS
ÚLTIMOS MESES QUE DEMONSTREM A CARGA HORÁRIA ORDINÁRIA E EXCEDENTE
• FICHAS DE PONTO;
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DESDE 2007 ATÉ HOJE (DISPONÍVEL NA INTERNET);
• CADASTRO FUNCIONAL (DISPONÍVEL NA INTERNET).

6. TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TÊM DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE
RISCO DE VIDA
Os trabalhadores que permanecerem em
áreas de riscos e que exercem funções de
triagem, de guarda, de encaminhamento e,
inclusive, de orientação e atendimento de
pessoas com desvio de conduta, têm direito
a gratificação de risco de vida, independente da idade dos assistidos. Os interessados
em cobrar a gratificação podem buscar o
Sindicato. Os documentos necessários são
os seguintes:
• RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS
OU OUTROS DOCUMENTOS QUE
DEMONSTRAM O TRABALHO EM
CONDIÇÕES DE RISCO DE VIDA;
• PROCURAÇÃO E CONTRATO (DISPONÍVEIS NO SINDICATO);
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DESDE 2007 ATÉ HOJE (DISPONÍVEL NA INTERNET);
• CADASTRO FUNCIONAL (DISPONÍVEL NA INTERNET).

EMENDA CONSTITUCIONAL ALTERA REGRAS
DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
O SINTRASEM, por meio da sua Assessoria Jurídica “Cristóvam e Palmeira
Advogados Associados”, presta esclarecimentos sobre a Emenda Constitucional nº
70, que tem gerado dúvidas na categoria.
Em 19 de dezembro de 2003 começou a
vigorar a Emenda Constitucional nº 41. A
partir de então, todos os servidores públicos aposentados por invalidez receberiam,
em regra, proventos proporcionais ao tempo de serviço, que seriam reajustados na
forma da lei, sem garantia de paridade.
Em 29 de março de 2012 foi publicada
a Emenda Constitucional nº 70 que mo-

dificou os critérios para os trabalhadores
que ingressaram no serviço público antes
da Emenda Constitucional nº 41, recalculando os proventos pela última remuneração e garantindo paridade, inclusive
aos servidores que já estão aposentados
por invalidez. Em outros termos, o aposentado por invalidez, que ingressou no
serviço público antes de 19 de dezembro
de 2003, terá proventos equivalentes ao
que recebia quando em atividade no caso
de invalidez por acidente de trabalho ou
doença grave. Nas demais hipóteses os
proventos serão calculados pela última

remuneração, mas poderão ser proporcionais ao tempo de contribuição. Em ambas
as situações o benefício será reajustado na
mesma proporção dos aumentos salariais
concedidos aos servidores ativos.
O Município já começou a recalcular
as aposentadorias. O Sindicato e o departamento jurídico estarão vigilantes e
cobrarão do Município o cumprimento
da revisão constitucional. Os servidores podem procurar o departamento jurídico do SINTRASEM para sanarem
suas dúvidas. A filiação ao Sindicato
pode ser feita no ato.

Para marcar consulta basta ligar para o SINTRASEM
Fone: 3223-4149 - Pré-atendimento com: Neviton Machado (TOM)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

TERÇA-FEIRA - Sede do SINTRASEM - Das 9h às 11h30min e das 14h às 17h30min
QUINTA-FEIRA - Escritório Cristóvam & Palmeira - Das 14h às 17h30min

CRISTÓVAM E PALMEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADOS: MARCOS ROGÉRIO PALMEIRA, JOSÉ SÉRGIO DA SILVA CRISTÓVAM, RAFAEL POLETTO DOS
SANTOS, ANDRÉ FILIPE DE MOURA FERRO, LUIZ EDUARDO MARTINS FLECK, FELIPE ROEDER DA SILVA, DANIELA
CRISTINA RABAIOLI E ROBSON DAGRAVA;
SECRETARIA JURÍDICA: PATRÍCIA DE SOUZA FONSECA, DAYSE MACIEL NUERNBERG, JULCINEA APARECIDA MATHIAS, ALLAN CRISTIAN MARTINS E JULI ANE LOPES.
ESTAGIÁRIOS: CELSO FERREIRA DA SILVA JUNIOR, DIONEI SILVEIRA D’AVILA E LUCAS ZANATTA PIVA.
ENDEREÇO PROFISSIONAL: RUA MAJOR COSTA, Nº 248, CENTRO, FLORIANÓPOLIS, SC. CEP. 88020-400.
TELEFONES: (48) 30249866 E 30249867.
ENDEREÇO VIRTUAL: WWW.CPADVOGADOS.ADV.COM.BR

