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PCCS
LOTAÇÃO DO QUADRO CIVIL - SECRETARIA DE SAÚDE
MANOBRA PARA TENTAR IMPEDIR O CUMPRIMENTO DO ACORDO
Nesta quarta-feira, 7 de agosto, aconteceu mais
uma reunião da Comissão do Plano de Carreira.
Na oportunidade, o Sindicato soube de novas
manobras do Secretário de Saúde, Daniel Moutinho Junior, para tentar dividir os trabalhadores
e emperrar a implementação do PCCS do Civil.

A proposta do SINTRASEM foi aprovada na reunião do Conselho Deliberativo de julho.

As principais posições foram:
• Lotação nos atuais locais de trabalho;
• Concurso de remoção dentro da Secretaria do
trabalhador e entre secretarias na existência
de cargos iguais;
Acompanhe:
• Vagas disponíveis de forma transparente;
Após várias reuniões entre o Sindicato e o Exe- • Critérios objetivos para pontuação no concurso
de remoção (tempo de serviço, assiduidade,
cutivo (Secretaria de Administração) para enidade para desempate);
caminhar o cumprimento do Acordo Coletivo
2013/14 no que diz respeito à lotação e remoção • Possibilidade de permuta entre servidores do
mesmo cargo;
dos trabalhadores do Quadro Civil, um entendimento mínimo a partir das seguintes diretrizes • Garantias da vaga de lotação conforme previsão legal.
estava fechado entre Executivo e SINTRASEM.

SECRETARIA DE SAÚDE USA REUNIÃO DE AMIGOS
PARA EMPERRAR A DISCUSSÃO
Mesmo afirmando em reunião com a Administração que não discutiria questões referentes
ao Acordo Coletivo (Lotação, PCCS, etc.) em
separado, a Secretaria de Saúde através de
um fórum não divulgado amplamente aos trabalhadores, onde participam pessoas escolhidas sabe-se lá por quem, tratava da lotação
dos servidores com pontos divergentes da proposta do Conselho do SINTRASEM negociada
com o Executivo. Não poderão negar ou dizer
que não sabiam da existência de tal discussão
desta vez, pois quem afirmou a existência do
fórum foi a própria representante do Departamento de Administração Pessoal da Secretaria
de Saúde.

A Secretaria de Saúde, sob responsabilidade
do Secretário Daniel Moutinho Junior, segue
com a prática de negociações pelas costas do
SINTRASEM. Que isto sirva de alerta para os
trabalhadores que ainda participam destes fóruns chamados pela SMS que são verdadeiras
armadilhas montadas para atacar as posições e
conquistas da categoria.
Dia 15 de agosto teremos reunião do Conselho
Deliberativo do SINTRASEM e esperamos que o
Executivo apresente a proposta negociada com
o Sindicato e cumpra o Acordo Coletivo, caso
contrário, com os representantes da categoria,
tomaremos os devidos encaminhamentos por
descumprimento de Acordo.

