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ESTADO DE GREVE!

CONTRAPROPOSTA DO EXECUTIVO PARA
O PCCS DO CIVIL É REJEITADA POR
UNANIMIDADE EM ASSEMBLEIA!
Novamente, com a disposição de luta que é
a marca desta categoria quase 3 mil trabalhadores da PMF rejeitaram, por unanimidade,
em Assembleia Geral realizada no dia 23/10,
a contraproposta ao PCCS do Civil apresentada pelo Executivo. Logo após as deliberações,
em passeata, fomos dar a resposta ao Prefeito.
A proposta apresentada pelo Executivo na
reunião do dia 22/10/2013 mantém problemas
históricos da categoria, quais sejam:
-Mantém de fora dos vencimentos a maior
parte das gratificações inerentes aos cargos;
-Não traz isonomia na gratificação do PSF nem
entre as mesmas funções da Secretaria de Saúde, nem entre os mesmos cargos de secretarias
diferentes; outro problema é que mantém essa
gratificação em separado no contracheque (o
qual somos contrários a isso).
• Queremos destacar como positivo na proposta o fim do teto do PSF, no entanto só isso não
garante o respeito ao tempo de serviço;
• Apesar de respeitar a reivindicação dos setores da categoria por gratificação de responsabilidade técnica – RT, nos manifestamos
contrários à extensão desta para novos trabalhadores em troca da incorporação das grati-

ficações inerentes aos cargos que garantiria a
isonomia. A proposta também não levou em
conta a pesquisa de mercado feita pela comissão do plano que valoriza o salário base na
carreira;
• A proposta de desenvolvimento funcional
como foi apresentada, significa uma troca com
prejuízo do Art. 84 do Estatuto Único (gratificação de 20% automática ao se apresentar
conclusão de escolaridade acima do exigido
para o cargo) por 5% a cada 4 anos, ou seja,
15% depois de 12 anos;
• Por último, expõe que a proposta de plano
apresentada será implementada em quatro
anos, sendo que em 2014 os trabalhadores ficarão sem reajuste salarial e nos três anos que
seguem este ficará limitado a 30% do índice
aplicado aos demais trabalhadores da PMF,
isso “SE” o limite legal da LRF não for atingido.
Não aceitaremos
Ou seja, a contraproposta retira direitos, não
apresenta valorização por tempo de serviço e
formação, mantém a concepção atual de gratificações e ainda revela desrespeito com os

trabalhadores quando descaradamente congela os salários por um longo tempo.
Por essas e outras questões que explicitamente
mostram um ataque aos direitos dos trabalhadores municipais públicos e aos serviços por
eles oferecidos é que dizemos: NÃO!
Estamos em ESTADO DE GREVE e teremos
nova Assembleia no dia 4 de novembro para
discutirmos a greve por tempo indeterminado.
Até lá, a direção do SINTRASEM buscará
mesas de negociação tendo como parâmetro
o projeto do PCCS construído pela categoria

e realizará reuniões com alguns setores para
discutir e esclarecer a contraproposta apresentada pelo Executivo. Ao mesmo tempo, todos
os locais de trabalho devem continuar e ampliar as discussões sobre a proposta do Executivo, conversar com a população nos postos
de saúde, com as famílias, com os estudantes,
com os cidadãos que buscam a Assistência Social, etc.
Esta é a tarefa que cabe a todos nos próximos
dias. Explicar o porquê da nossa luta e o motivo de estarmos de novo mobilizados.

Trabalhadores da PMF, vamos à luta!!
AGENDE-SE
REUNIÕES SETORIAIS PARA A DISCUSSÃO E ESCLARECIMENTOS
DA CONTRAPROPOSTA DO EXECUTIVO SOBRE O PCCS DO CIVIL
Veja como você se enquadra nessa proposta
Auxiliares de Sala/Bibliotecários
Cozinheiras/Serviços Gerais
Data: 30/10/2013 (Quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Ginásio da Creche Celso Ramos
(Centro)

Trabalhadores da Saúde
e Assistência Social
Data: 30/10/2013 (Quarta-feira)
Horário: 18h
Local: Auditório do SINTESPE (Praça Olívio
Amorim,
atrás do Cachorro-quente do Afonso)

Assembleia Geral - Extraordinária PMF
Dia: 04/11/2013 - (segunda-feira)
Horário: 1ª Chamada: 13h | 2ª Chamada: 13h30min

Local: Praça Tancredo Neves
Pauta:
1) Informes;
2) Resolução 02/2011;
3) Informes e avaliação sobre as
negociações do PCCS do Civil;

4) Deliberação de Greve.
· Após a Assembleia faremos
uma passeata.

