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TODOS NA ASSEMBLEIA DO DIA 17!
Dia 4 de abril aconteceu a primeira mesa de negociação, que basicamente foi para definir datas
e cláusulas a serem discutidas. No dia 9/04 foram discutidas cláusulas específicas, as
cláusulas financeiras, incluindo o PCCS do Civil, serão discutidas no dia 16/04 (resumo no
verso).
Nessas primeiras reuniões escutamos do Executivo aquele discurso ao qual já estamos bastante
familiarizados quando acontece mudança de gestão: "A prefeitura está quebrada, não tem
dinheiro e teremos que ir com calma". Conversa que já conhecemos e enfrentamos várias vezes,
sabemos que ela vai mudando na medida em que aumentam as mobilizações.
NÃO É HORA DE RECEIO! NÃO É HORA DE BRIGUINHAS DE UM GRUPO CONTRA OUTRO! AGORA TEMOS QUE ESTAR
TODOS JUNTOS E MOSTRAR AO NOVO GOVERNO DO QUE ESTA CATEGORIA É CAPAZ!

VEJA COMO É CONTRADITÓRIO...

Em entrevista para o G1, no dia 10 de abril de 2013, o Prefeito Cesar Souza Junior relata que a
gestão anterior deixou de fazer os repasses no fim do ano, menciona que “a falta de
transparência nas contas da Prefeitura foi outro problema. Herdamos uma dívida de quase R$
200 milhões, com a Prefeitura no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal com
gasto com folha de pagamento, quase estourado, o que, inclusive, levou o Tribunal de Contas
do Estado (TCE) a emitir uma notificação de alerta vedando novas contratações e reajustes
salariais. Ao assumirmos, a Prefeitura tinha sete restrições no cadastro por conta de débitos
com outros órgãos públicos, o que nos impedia de ir atrás de novos investimentos e novas
parcerias”.
Entretanto, o Sr. Augusto Cesar Hinckel, (Secretário de Finanças e Planejamento da
administração de Dário Berger), afirma: “Nós deixamos um ativo financeiro, ou seja, dinheiro
em caixa, de R$ 196,5 milhões. Desse total, R$ 89,7 eram da Previdência, para o pagamento
de pensões e aposentadorias. Os outros R$ 106,7 eram de ativos. Além disso, deixamos um
passivo financeiro de R$ 152,7 milhões, correspondentes a dívidas de curto prazo. Se
considerarmos isso, o total do ativo é de R$ 43,8 milhões, de superávit financeiro. Se retirar os
ativos da Previdência, o déficit ficaria de R$ 23,2 milhões. Isso equivale a 2,17% da receita do
ano de 2012, que foi de R$ 1,75 bilhão, que é um valor baixo”. Sobre a restrição de
contratações, ele afirma que a Prefeitura fechou o ano com despesa em pessoal de 52,65% do
orçamento, sendo que o limite prudencial é 51,20%. “Passou em 1,35% a mais. Isso não
significa que não possa contratar, pois a legislação permite para áreas como saúde,
segurança e educação. Há, sim, alguns impedimentos na concessão de hora extra, vantagens e
concessão de cargos, mas não impede que conceda o reajuste de inflação no salário, por
exemplo, na data base do mês de maio”.
***************************************
SECRETÁRIO DE SAÚDE NÃO RECEBE COMISSÃO DE TRABALHADORES
Os trabalhadores da Secretaria de Saúde estiveram em reunião com o SINTRASEM, para
discutir ações de organização na luta da categoria pelo cumprimento da LC428/2012 (PCCS do
CIVIL). Nesta reunião a categoria avaliou as declarações do Secretário de Saúde, que
questionou sobre valores de três setores (Téc. Enfermagem, Enfermagem, Odontologia) e a
posição pela rediscussão destes valores. Como encaminhamento desta reunião foi eleita uma
comissão com trabalhadores de todos os segmentos presentes, com o objetivo de discutir com o

Secretário e explicar que o projeto de PCCS aprovado na assembleia pela categoria será o centro
da nossa luta.
A reunião ficou agendada para o dia 8 de abril, às 14 horas, na Secretaria de Saúde. No
entanto, para surpresa dos trabalhadores e dos representantes do SINTRASEM, o Secretário
não recebeu os trabalhadores, além da tentativa de regulamentar por CI nosso direito de
organização sindical (“autorizando a ida de apenas um profissional por unidade à assembleia”).
A nossa resposta será na luta: participando de todas as atividades da categoria (assembleias,
mobilização, etc.) em defesa do PCCS do Civil e da pauta de data-base em conjunto com os
demais trabalhadores da Prefeitura.

ASSEMBLEIA NO DIA 17 DE ABRIL (Quarta-feira)
1ª Chamada 13h – 2ª Chamada 13h30min

LOCAL: Praça Tancredo Neves (em frente à Assembleia Legislativa)

Resumo das negociações do dia 09/04/2013
Estavam presentes em todas as reuniões o Secretário e a diretora do RH da
Administração e durante as discussões das cláusulas específicas da Saúde contamos
com a presença também do Secretário de Saúde, durante as discussões das cláusulas
específicas da Assistência Social também com o Secretário-Adjunto da Assistência e
durante as da Educação também com o Secretário Rodolfo e a diretora do DAE.
A numeração das cláusulas corresponde à numeração da Pauta distribuída nos locais
de trabalho e que consta no site do SINTRASEM.
- Com a presença também do Secretário de Saúde:
Cláusula 3ª – para a reunião do dia 16/04, a diretora do RH irá analisar os
documentos produzidos durante a Data-base de 2012.
Cláusula 9ª – Secretaria de Saúde tem acordo com a regulamentação do plantão 24
horas, não só plantões, mas atribuições e direitos. Até final de julho Secretaria de
Saúde apresentará proposta.
Cláusula 10ª – Precisa de contratações (concurso público), é meta, mas não tem grana.
Segundo o secretário uma equipe custa R$ 60.000,00 dos quais R4 50.000,00 é do
município, R$ 9.000,00 é da União e R$ 1.000,00 do estado e que nossa reivindicação
está como meta no Plano Municipal. Repassará ao sindicato relatório de como anda o
atendimento (quantidade de equipes que atingiram ou não a meta).
Cláusula 11ª – Eleições diretas nos locais de trabalho da saúde, não! Segundo o
Secretário de Saúde precisa ter alinhamento político e que eleições diretas poderiam
engessar a máquina. Conversará com Secretário Rodolfo para discutir experiência na
Educação.
Cláusula 12ª – Secretário de Saúde entregou parecer jurídico atestando não ser
possível transpor o cargo, mas pode criar o cargo (desde o ingresso o que precisaria ter
concurso público). Entregamos cópia do dossiê organizado pelos ACS e AE onde
constam vários municípios e leis fazendo a transposição, que será estudado pela
Administração.

Cláusula 19ª –
A – Secretário de Saúde informa que abrirá CAPS 3. Não tem acordo com “ficando
vedada qualquer forma de terceirização”.
B – Estão fazendo o projeto. Segundo o Secretário de Saúde, somente a entrega será
terceirizada.
Cláusula 24ª – Substituição por afastamento nas equipes, não tem acordo. Segundo o
Secretário nenhuma equipe se mantém ativa quando se afasta algum membro por mais
de três meses.
Observação: Segundo o Secretário de Saúde não tem como parar/fechar os postos para
assembleias. Quer que discutamos a garantia de uma equipe mínima para
atendimentos de urgência.
- Com a presença também do Secretário-Adjunto da Secretaria de Assistência
Social:
Cláusula 4ª – Eleições diretas nos CRAS e CREAS. Estão fazendo, está faltando
regulamentação que tem acordo. Diretora do RH providenciará decreto (imediato).
Cláusula 19ª – Citaram o PL sobre usuários de crack e que tratamento passará para
Secretaria de saúde. Convênios para tratamento serão feitos (continuarão fazendo) com
comunidades terapêuticas.
Cláusula 20ª – Equipes completas para CRAS e CREAS. Farão diagnóstico. Não tem
grana para contratações. Estão realizando cronograma e levantamento de terrenos para
construções e que meta é de construção de um CRAS por ano.
- Com a presença também do Secretário de Educação e diretora do DAE:
Cláusula 2ª – Hora atividade – Acordo Coletivo 2012 – cumprirão!
Cláusula 13ª – Manterão expansão conforme já vinha sendo feito. Compra de vagas
somente em dificuldade extrema. Prefeito repensou posição sobre compra.
Cláusula 14ª – Segundo Secretário de Educação, a PMF está dentro dos parâmetros
municipais e nacionais. Diretora do DAE mandará para o Sindicato quadro de alunos
por turma, atualizado. Comentam da dificuldade de contratação de Auxiliares de Sala,
que tem 36 vagas em aberto, que para Secretaria de Educação a prioridade é este
segmento.
Cláusula 16ª –
ABCD-

Não! Argumentam salário, HA e que precisam expandir.
Não!
Projeto de lei está no Conselho Gestor.
Estão contratando Auxiliares de Ensino de acordo com a demanda, fazendo
estudos sobre os pedidos das unidades, analisando as especificidades.

Cláusula 17ª – Acordo com realização das eleições diretas para diretores. Constituíram
comissão (já com representantes eleitos entre os diretores atuais). Sindicato será
chamado. A eleição é por decreto e acontece a cada três anos.

Cláusula 18ª – Secretaria de Educação verificará legalidade.
Administração conversará com Prefeito para manter prática anterior.

Secretário

de

Cláusula 21ª –
ABCD-

Não!
Diretora do RH verificará jurisprudência.
Diretora do RH verificará os problemas levantados para regulamentar situação.
Diretora do RH verificará com pessoal do sistema a possibilidade de ser
automático, observando as regras de aposentadoria.
E- Será discutida dia 16/04.
F- Discutirão na Secretaria de Educação, pois o objetivo, segundo ele, é ajudar.
Cláusula 23ª – Diretora do DAE fará levantamento de números. Secretário de Educação
lembra que terá que se fazer alteração do Estatuto e diz que é simpático a questão.

