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Atenção, trabalhadores
da Secretaria de Saúde

direção do SINTRASEM convida todos os trabalhadores da Secretaria de Saúde para
participar da reunião, dia 11 de setembro, às 18h30min, no auditório do SINTESPE (Praça Olívio Amorim- atrás do Cachorro-quente do Afonso).
Nesta reunião atualizaremos informações sobre o andamento dos trabalhos da comissão do
PCCS do Civil, sobre o Decreto de Lotação e outros.
Além disso, teremos a presença do Assessor Jurídico do SINTRASEM, Dr. Marcos Palmeira,
para tirar dúvidas sobre os processos abaixo.

Informes e orientações da Assessoria Jurídica:
1. AÇÕES COLETIVAS
O Sindicato já ingressou com inúmeras ações
coletivas com a finalidade de beneficiar os trabalhadores do serviço público municipal. Todavia,
os trabalhadores que desejam ser representados,
mas não fazem parte do SINTRASEM, devem
se filiar o mais rápido possível para que constem
seus nomes nas listas a serem enviadas à Justiça. Para as ações coletivas, será necessária, por
enquanto, apenas a filiação. Os documentos pessoais, necessários para as execuções dos processos coletivos, serão solicitados pelo Sindicato
em sua época própria.

curso para o Tribunal de Justiça, que ainda não
decidiu sobre a questão.

1.2. TRABALHADORES DO PSF COM VENCIMENTO DE
30 HORAS, MAS JORNADA DE 40 HORAS
Muitos trabalhadores da saúde, principalmente os
profissionais que atuam no Programa da Saúde
da Família, recebem o vencimento pela tabela salarial de 30 (trinta) horas, mas laboram 40 (quarenta) horas, não sendo remunerados por essa
jornada estendida. Nesses casos, entende-se
que as 10 (horas) excedentes semanais devem
ser pagas: ou como horas extras ou como Gra1.1. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE tificação de Extensão de Jornada. Ainda assim,
não fica prejudicado o direito à percepção da graRENDA SOBRE TERÇO DE FÉRIAS
Os servidores públicos do Município não têm a tificação de produtividade da Saúde da Família. A
obrigação de contribuir para o Fundo de Previdên- ação coletiva que tem o nº 023.12.031502-8 ainda
cia ou pagar Imposto de Renda sobre o valor do não foi julgada pelo juiz da Vara da Fazenda da
terço de férias, também chamado de gratificação Capital.
de férias 33%. Os tribunais já consolidaram este
entendimento. Assim, os trabalhadores têm direi- 1.3. DIFERENÇAS NO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO
to a receber de volta os valores cobrados. A ação DO PSF, DO TRIÊNIO E DO QUINQUÊNIO
ajuizada pelo Sintrasem com o nº 023.12.004353- O SINTRASEM propôs uma Ação Coletiva (AU2 foi julgada procedente, inclusive com decisão TOS Nº 023.12.027753-3) com a finalidade de
liminar com ganho de causa em favor dos traba- GARANTIR O DIREITO DOS SERVIDORES DA
lhadores. No entanto, o Município apresentou re- SAÚDE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DA

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.

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 alguns 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.

1.6. DIREITO DA INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE
PRODUTIVIDADE NO CÁLCULO DO VALOR DO ADICIONAL
DE TEMPO DE SERVIÇO
Estudos realizados pela Assessoria Jurídica
1.4. DIREITO A NÃO- INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO concluíram que a Gratificação de ProdutividaPREVIDENCIÁRIA SOBRE A HORA-PLANTÃO
de (ou Vantagem Fazendária) paga aos serviO SINTRASEM ingressou com uma Ação Cole- dores do Município não fazem parte da base
tiva (AUTOS Nº 023.12.036779-6) para garantir de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço
o não pagamento da Contribuição Previdenciária (triênio e quinquênio). O Município contraria
cobrada sobre a Hora-Plantão. Interessante que determinação contida no Estatuto dos Servio Estatuto dos Servidores Públicos menciona ex- dores e por isso, o triênio e o quinquênio são
pressamente que o valor pago a título de hora- pagos a menor. Por essa razão, o SINTRASEM
-plantão não se incorpora nos proventos de apo- ingressou com uma Ação Coletiva (AUTOS Nº
sentadoria. Por isso, a verba não poderá sofrer os 023.12.060989-7) com o objetivo de cobrar esdescontos desta natureza tributária. A ação ainda tas diferenças, inclusive de períodos anterioaguarda julgamento pelo juiz da Vara da Fazenda res. A ação ainda aguarda julgamento pelo juiz
da Capital.
da Vara da Fazenda da Capital.

2. AÇÕES INDIVIDUAIS
2.1. SINTRASEM CONQUISTA NO SUPREMO A APOSENTADORIA ESPECIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
O SINTRASEM ajuizou MANDADO DE INJUNÇÃO MI 4477 representando os Servi-

dores Municipais de Florianópolis para exigir
a aplicação do direito constitucional à Aposentadoria Especial aos trabalhadores cujas
atividades sejam exercidas sob condições
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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. 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.

O Município exige de muitos trabalhadores que
aguardem o gozo de férias e licenças-prêmio
vencidas para depois se aposentarem. 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 2008
ATÉ HOJE (DISPONÍVEL NA INTERNET);
• CADASTRO FUNCIONAL (DISPONÍVEL NA
INTERNET).

2.3. 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:
2.2. SERVIDOR NÃO PRECISA ESPERAR PELO GOZO DAS
• FICHAS DE FREQUÊNCIA OU CARTÕES PONTO
FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO PARA SE APOSENTAR
DE AO MENOS TRÊS ÚLTIMOS MESES QUE
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DEMONSTREM A CARGA HORÁRIA ORDINÁRIA E
EXCEDENTE;
• FICHAS DE PONTO;
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DESDE 2008
ATÉ HOJE (DISPONÍVEL NA INTERNET);
• CADASTRO FUNCIONAL (DISPONÍVEL NA
INTERNET).

considerada inconstitucional. Todos os servidores
lotados e em exercício na Secretaria Municipal de
Saúde e ocupantes nos cargos descritos no Art.
85-A do Estatuto têm direito à gratificação, desde
que a jornada de trabalho seja de 40 (quarenta)
horas semanais.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
A) PROCURAÇÃO, DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA E CONTRATO DE HONORÁRIOS
2.4. TRABALHADORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL TÊM
(DISPONÍVEIS NO SINDICATO);
DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA
B) RELATÓRIO DE FICHAS FINANCEIRAS DOS
Os trabalhadores que permanecerem em áreÚLTIMOS CINCO ANOS E CADASTRO FUNCIONAL
as de riscos e que exercem funções de triagem,
(OBTER NO SÍTIO WWW.PMF.SC.GOV.BR);
de guarda, de encaminhamento e, inclusive, de
C) CÓPIAS DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA.
orientação e atendimento de pessoas com desvio
de conduta, têm direito a gratificação de risco de
vida, independente da idade dos assistidos. Os 2.6. HORAS EXTRAS PELOS DIVISORES CORRETOS
interessados em cobrar a gratificação podem bus- A jornada mensal de trabalho é igual a jornada secar o Sindicato. Os documentos necessários são manal, dividida por seis e multiplicada por trinta.
Assim, a Jornada de trabalho de 20 (vinte) horas
os seguintes:
semanais equivale a 100 (cem) horas mensais; 30
• RELATÓRIOS DE ATENDIMENTOS OU OUTROS
(trinta) horas semanais são 150 (cento e cinquenDOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM O TRABALHO
ta) horas mensais e a jornada de 40 (quarenta)
EM CONDIÇÕES DE RISCO DE VIDA;
semanais são 200 (duzentas) horas mensais. Se
• PROCURAÇÃO E CONTRATO (DISPONÍVEIS NO
os divisores são maiores que o devido, a remuneSINDICATO);
ração de horas extras está sendo paga a menor.
• RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DESDE 2008
Para buscar as diferenças, procure o Sindicato.
ATÉ HOJE (DISPONÍVEL NA INTERNET);
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
• CADASTRO FUNCIONAL (DISPONÍVEL NA
A) PROCURAÇÃO, DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA
INTERNET).
JUDICIÁRIA E CONTRATO DE HONORÁRIOS
(DISPONÍVEIS NO SINDICATO);
2.5. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E MÉB) RELATÓRIO DE FICHAS FINANCEIRAS DOS
DIA COMPLEXIDADE
ÚLTIMOS CINCO ANOS E CADASTRO FUNCIONAL
A forma subjetiva de concessão da gratificação
(OBTER NO SÍTIO WWW.PMF.SC.GOV.BR).
de serviços de urgência e média complexidade é
Para ingressar com as ações judiciais individuais, basta entregar diretamente os documentos requeridos ao assessor jurídico do Sindicato, Neviton Machado, que atende aos filiados de
segunda à sexta-feira no horário comercial.
Os dias de atendimento pessoal dos advogados no
Escritório Cristóvam & Palmeira são:
Quarta-feira: das 14 h às 17h30min.
Quinta-feira: das 8 h às 11h30 min.
Todos os atendimentos devem ser agendados com o assessor
Neviton Machado, pelo fone
4 48 3223-4149.

