AÇÕES COLETIVAS E INDIVIDUAIS EM
DEFESA DOS TRABALHADORES DA PMF

A

Assessoria Jurídica do SINTRASEM
continua prestando serviços junto aos
associados e a Diretoria por meio do
atendimento agendado, a elaboração de pareceres técnicos, participação de seminários temáticos e o ajuizamento de ações.
Neste período conquistou importantes vitórias
para os trabalhadores do serviço público municipal de Florianópolis: a suspensão do desconto da contribuição previdenciária sobre o
terço de férias e sobre a hora-plantão; as diferenças da gratificação do PSF para odontólogos e enfermeiros; o cálculo das horas extras
pelos divisores corretos; direito a aposentadoria especial para os professores readaptados
e trabalhadores em atividades insalubres; o
direito do servidor ter atendimento médico e
receber remédios necessários para o trata-

mento, 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 a 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
PODER JUDICIÁRIO RECONHECE DIREITO
ÀS DIFERENÇAS NO PAGAMENTO DA
GRATIFICAÇÃO DO PSF
O SINTRASEM obteve importante vitória para
os servidores da saúde, especialmente odontólogos e enfermeiros, assegurando o pagamento
da Gratificação do PSF, conforme determinava

a Portaria/SS/GAB/nº 243/2009, ou seja, sem a
diferença que existia no valor do teto em relação aos médicos. A decisão foi tomada na Ação
Coletiva (AUTOS Nº 023.12.027753-8), que o
Sindicato representa todos os médicos, odontólogos e enfermeiros. De acordo com os estudos
realizados, a gratificação do PSF estava sendo

paga a menor, porque: (i) desde abril de 2009,
os odontólogos e os enfermeiros, tinham o mesmo direito assegurado aos médicos, conforme a
Portaria/SS/GAB/nº 243/2009, mas o Município
não reconhecia; (ii) Além disso, a Gratificação
do PSF tem uma fórmula de cálculo que desconta do valor total o que é percebido pelos servidores à título de vencimento e demais vantagens
pessoais. Como 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; (iii)
Por fim, a ação também reivindica o pagamento
correto do triênio, pois o Município não inclui a
Gratificação do PSF na base de cálculo destes
benefícios, conforme determina a lei. Apesar do
resultado favorável, que representa um significativo avanço e atende uma justa reivindicação
de odontólogos e enfermeiros, a Assessoria Jurídica do SINTRASEM continuará lutando, com
a propositura dos recursos cabíveis, a fim de
que os demais direitos pleiteados sejam reconhecidos pelo Poder Judiciário.

minando a exclusão do desconto indevido, bem
como a devolução dos valores pagos pelos
trabalhadores nos últimos cinco anos. Desta
decisão, o município ainda pode recorrer.

JUSTIÇA DECLARA QUE MUNICÍPIO
PAGA AS HORAS EXTRAS EM
VALORES INFERIORES AOS DEVIDOS
A decisão judicial na Ação Coletiva (AUTOS Nº
023.12.004351-6) beneficia os trabalhadores da
Guarda Municipal, pois reconhece que as horas
extras laboradas estão sendo pagas com divisores incorretos. De acordo com a legislação
vigente, a jornada mensal de trabalho é igual a
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 outra Ação Coletiva, em favor DE TODOS
OS DEMAIS TRABALHADORES do Município,

SENTENÇA DETERMINA 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 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. O
juiz da Vara da Fazenda da Comarca da Capital
acolheu o pleito formulado pelo Sindicato deter-

para recuperar estas diferenças.

SINTRASEM CONQUISTA O DIREITO
A NÃO - INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS
Os servidores públicos do Município não estão
mais obrigados a 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 con2

solidaram este entendimento. Por isso, o SINTRASEM propôs uma Ação Coletiva (AUTOS Nº
023.12.004353-2) com a finalidade de suspender
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 e a sentença
de mérito também foi favorável. Os servidores
que têm interesse de exigir a devolução dos valores cobrados indevidamente podem buscar o
Sindicato para encaminhar os documentos.

nicípio estuda uma maneira de regulamentar o
direito à Aposentadoria Especial. Um projeto de
Decreto elaborado por técnicos do IPREF foi
apresentado ao Sindicato, cuja proposta ficou
muito aquém dos interesses dos trabalhadores que exercem atividades insalubres. Este
projeto ainda está aguardando a análise da
Procuradoria do Município. O Sindicato reitera que o atraso na apresentação de uma
resposta evidencia que o Município continua
descumprindo a decisão do STF. 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, o
abono de permanência e, inclusive, o recebimento de indenização por danos materiais.

DEPOIS DE AÇÃO DO SINTRASEM
MUNICÍPIO ESTUDA A REGULAMENTAÇÃO
DO DIREITO A APOSENTADORIA
ESPECIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS
O SINTRASEM 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 Espe-

SINTRASEM RECORRE DE SENTENÇA QUE
INDEFERIU O PAGAMENTO DO 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 RECEBI-

cial 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.
Posteriormente a esta decisão do STF, o Mu-

MENTO 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 o 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
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e feriados. A ação foi julgada improcedente
pelo juiz de primeiro grau, mas o SINTRASEM apresentou recurso de apelação porque
entende que os trabalhadores 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) devem receber o serviço extraordinário exigido.

NÁRIO, NA HIPÓTESE, ACABOU POR SEDIMENTAR A INTERPRETAÇÃO SEGUNDO
A QUAL AS FÉRIAS PROPRIAMENTE DITAS
COMPREENDEM, PARA EFEITO DE PAGAMENTO DO 1/3 CONSTITUCIONAL AOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, APENAS
E TÃO SOMENTE O PERÍODO ESPECÍFICO DE 30 DIAS. A MÁ REDAÇÃO DA LEI
FOI AJUSTADA À REALIDADE E À EFETIVA MENS LEGISLATORIS, JÁ QUE INDUBITAVELMENTE, DESDE SEMPRE, REINOU
SINTRASEM MANTÉM A LUTA
PACÍFICO ENTRE OS PROFISSIONAIS DA
PARA GARANTIR UM TERÇO DE FÉRIAS
EDUCAÇÃO O ENTENDIMENTO DE QUE
SOBRE 65 DIAS PARA O MAGISTÉRIO
SUAS FÉRIAS DE 30 DIAS ERAM E CONTIO SINTRASEM propôs a Ação Coletiva (AU- NUAM SENDO USUFRUÍDAS EM MEIO AO
TOS Nº 023.11.056642-7) que busca garantir RECESSO ESCOLAR, QUE COM ELAS NÃO
judicialmente o direito dos professores, dos SE CONFUNDE”. Importante informar aos
especialistas em educação e dos auxiliares trabalhadores da educação que esta decisão
de sala ao recebimento do ABONO DE FÉ- que nega o direito pleiteado na ação coletiva
RIAS (ACRÉSCIMO DE 33% NA REMUNE- vem se repetindo em todas as ações indiviRAÇÃO) SOBRE 65 (SESSENTA E CINCO) duais, inclusive aquelas ajuizadas no Juizado
DIAS. No entendimento da assessoria jurí- Especial da Fazenda Pública, porque o TJSC
dica o benefício está assegurado na Consti- UNIFICOU A JURISPRUDÊNCIA. Agora, sotuição e também por força dos Estatutos do mente uma decisão do Supremo Tribunal FeMagistério e dos Servidores Públicos Muni- deral poderá modificar a situação, em favor
cipais que concedem férias anuais com até dos membros do magistério. O SINTRASEM,
sessenta e cinco dias para profissionais da por sua vez, já ingressou com o Recurso Exeducação. No julgamento na Vara da Fazen- traordinário, para que o STF reexamine o
da Pública da Comarca da Capital o juiz NÃO caso e diga se os trabalhadores têm ou não o
ACOLHEU o pedido do Sindicato. O recurso direito de receber o terço constitucional sobre
de apelação foi apresentado para o Tribunal a integralidade das férias. Independentemende Justiça de Santa Catarina que manteve te do trâmite das ações individuais, a futura
o entendimento de que os membros do ma- decisão do STF afetará toda a categoria. Por
gistério não têm direito ao acréscimo de um este motivo, antes do STF se pronunciar não
terço sobre a remuneração de 65 dias de fé- é possível alimentar qualquer expectativa de
rias. De acordo com a decisão, “A PRÁTICA recebimento dos valores. Alerte-se que, por
PERPETRADA PELO MUNICÍPIO HÁ MAIS força de recursos permitidos no direito braDE 25 ANOS TEM POR FUNDAMENTO A sileiro, todas as ações individuais provavelEXEGESE CONSAGRADA PELO TEMPO, mente seguirão o mesmo caminho da Ação
DE MODO QUE O DIREITO CONSUETUDI- Coletiva do SINTRASEM.
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nicos em edificação, em agrimensura e em
estradas. Por essa razão, o SINTRASEM ingressou com uma Ação Coletiva (AUTOS Nº
023.12.060989-7) com o objetivo de cobrar
essas diferenças, inclusive relativas aos últimos cinco anos, contados do ajuizamento da
demanda. A ação aguarda uma sentença do
juiz de primeira instância.

AÇÃO COLETIVA DO PISO NACIONAL
DO MAGISTÉRIO PARA OS AUXILIARES DE
SALA TEM RECURSOS PARA STF E STJ
A Assessoria Jurídica do SINTRASEM ajuizou Ação Coletiva (AUTOS Nº 023.12.0073750) com o objetivo de fazer com que o Município cumpra a Lei Federal nº 11.738/2008 para
garantir o piso nacional do magistério para os
auxiliares de sala e, principalmente, exigir as
diferenças das remunerações pagas a menor.
Entretanto, a sentença de primeiro indeferiu o
pedido, sob o argumento de que os auxiliares
de sala não pertencem ao quadro do magistério.
Esta decisão foi mantida pelo TJSC, com a mesma justificativa. Para o Sindicato, a lei se aplica
tanto aos docentes, como aos que realizam atividades de suporte pedagógico à docência. Em decorrência disso, a assessoria jurídica ingressou
com o Recurso Extraordinário, para o STF e, o
Recurso Especial, para o STJ a fim de que a matéria seja submetida a um novo julgamento. Ambos os recursos já foram remetidos para Brasília.

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. Esta ação aguarda a sentença do juiz da
Vara da Fazenda da Capital.

SINTRASEM PLEITEA O DIREITO DA
INCIDÊNCIA DA GRATIFICAÇÃO DE
PRODUTIVIDADE NA BASE DE CÁLCULO
DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
Estudos realizados pela Assessoria Jurídica concluíram que a todas as verbas pagas
a título de Gratificação de Produtividade (por
exemplo: Gratificação do PSF e Vantagem
Fazendária) não fazem parte da base de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço (triênio). O Município contraria determinação contida no Estatuto dos Servidores e por isso,
o triênio tem valor inferior ao efetivamente
devido. O prejuízo atinge vários segmentos
funcionais, tais como, médicos, enfermeiros
e odontólogos; fiscais de tributos, da vigilância sanitária e dos transportes coletivos; téc-

AÇÃO BUSCA INCLUIR O AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
O SINTRASEM ingressou com uma ação coletiva (AUTOS Nº 0312741-96.2014.8.24.0023), em
favor de todos os trabalhadores do serviço público municipal, para que o Poder Judiciário assegure o direito ao recebimento do auxílio alimentação durante o período de férias. Importante
lembrar que a legislação municipal não permite
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que o Município suprima o benefício enquanto o
trabalhador está usufruindo do descanso anual.
Todos os que têm interesse em receber o auxilio alimentação nas férias e, também, os valores
não pagos nos últimos cinco anos podem procurar o Sindicato para encaminhar os documentos.

de todas as parcelas remuneratórias incidentes
sobre o vencimento. Os trabalhadores que têm
interesse em receber as diferenças de valores
nas parcelas remuneratórias dos últimos cinco
anos podem procurar o Sindicato.

AÇÃO COLETIVA REQUER O DIRETO
DE RECEBER AS DIFERENÇAS DE
HORAS EXTRAS PAGAS A MENOR

SINDICATO QUER A INCIDÊNCIA DA
GRATIFICAÇÃO DE EXTENSÃO DE
JORNADA SOBRE O QUINQUÊNIO
E OUTRAS GRATIFICAÇÕES

O Município habitualmente paga valores inferiores aos devidos por lei em decorrência da
prestação do serviço extraordinário. Isto ocorre
porque utiliza divisores maiores para as horas
trabalhadas e, assim, reduz o montante a ser
pago. Já existem vários precedentes nos Tribunais dizendo que para uma jornada de 40 horas
semanais, o divisor é 200; para 30 horas semanais, aplica-se o divisor 150; para 20 horas, o
divisor deve ser 100. Por este motivo o Sindicato
ajuizou uma Ação Coletiva (AUTOS Nº 031186544.2014.8.24.0023) a fim de beneficiar TODOS
OS TRABALHADORES DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL que fazem horas extras e são
prejudicados por receberem valores inferiores.

Os trabalhadores do Município que recebem a
Gratificação de Extensão de Jornada (33,33% de
acréscimo no vencimento) são prejudicados porque o Município não inclui a verba no cálculo do
Quinquênio, da Gratificação de Auxiliar de Sala,
da Gratificação de Serviço Noturno, da Gratificação de Incentivo e da Gratificação de Periculosidade ou de Risco de Vida. O SINTRASEM já
ingressou com uma Ação Coletiva (AUTOS Nº
0311865-44.2014.8.24.0023), porque vários julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina
entendem que os 33,33% recebidos pelo trabalhador devem ser integrados na base de cálculo

I

mportante lembrar que o SINTRASEM propõe Ações Coletivas com o objetivo de
beneficiar todos os trabalhadores do serviço público municipal. Semelhante à luta
política, o embate jurídico também deve ser feito coletivamente pela categoria. Por
esta razão, NÃO RECOMENDAMOS o ingresso, NESTE MOMENTO, de ações judiciais
individuais para discutir os mesmos temas tratados nas ações coletivas ajuizadas pelo
Sindicato. O SINTRASEM orienta os trabalhadores para engrossar a luta coletiva pelo
pagamento dos direitos que são inadimplidos pelo Município. 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. Os documentos pessoais necessários para as execuções dos processos coletivos
poderão ser encaminhados diretamente para o Sindicato.
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AÇÕES INDIVIDUAIS
trata-se de um direito do concursando aprovado. Para o STF, a divulgação do número de
vagas em edital cria um dever de nomeação
A forma subjetiva de concessão da gratificação dos candidatos classificados naquele limite.
de serviços de urgência e média complexidade Portanto, podem entrar com a ação na justipode ser considerada inconstitucional. Todos os ça os candidatos aprovados dentro do númeservidores lotados e em exercício na Secretaria ro de vagas divulgadas no edital e que ainda
Municipal de Saúde e ocupantes nos cargos não foram nomeados, desde que encerrado o
descritos no Art. 85-A do Estatuto têm direi- prazo de validade do concurso. Os documento à gratificação, desde que cumpram a jor- tos necessários são os seguintes: a) PROCUnada de trabalho de 40 (quarenta) horas se- RAÇÃO (DISPONÍVEL NO SINDICATO); B)
manais. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: A) DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁPROCURAÇÃO, DECLARAÇÃO DE ASSIS- RIA (DISPONÍVEL NO SINDICATO); C) CONTÊNCIA JUDICIÁRIA E CONTRATO DE HO- TRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NORÁRIOS (DISPONÍVEIS NO SINDICATO); (DISPONÍVEL NO SINDICATO); D) EDITAL
B) RELATÓRIO DE FICHAS FINANCEIRAS DO CONCURSO PÚBLICO; E) EDITAL DE
DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E CADASTRO CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS.
FUNCIONAL (OBTER NO SÍTIO WWW.PMF.
SC.GOV.BR); C) CÓPIAS DO CONTROLE
DE FREQUÊNCIA.
A GRATIFICAÇÃO DE 20% AOS AUXILIARES

GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS DE
URGÊNCIA E MÉDIA COMPLEXIDADE

DE SALA DEVE SER PAGA MESMO AOS
SERVIDORES FORA DE SALA DE AULA

CANDIDATO APROVADO EM
CONCURSO TEM DIREITO À NOMEAÇÃO

O Estatuto garante a todos os auxiliares de sala
a gratificação de 20% sobre o vencimento. Tal
O SINTRASEM está ingressando com Ações benefício se dá pelo fato do trabalhador ser tituna justiça para GARANTIR O DIREITO À NO- lar do cargo de auxiliar de sala, sendo irrelevanMEAÇÃO DAQUELES CANDIDATOS QUE te se o servidor está fora de sala, seja como reFORAM APROVADOS EM CONCURSOS PÚ- adaptado, diretor escolar, etc. Os trabalhadores
BLICOS, DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS auxiliares de sala que não recebem a gratificação
PREVISTAS NO EDITAL, MAS AINDA NÃO podem buscar o Sindicato para pleitear seu reASSUMIRAM OS CARGOS. De acordo com o cebimento em ação judicial. Os documentos neSupremo Tribunal Federal, durante o prazo de cessários são os seguintes: A) PROCURAÇÃO
validade do concurso, a Administração Pública E CONTRATO (DISPONÍVEIS NO SINDICATO);
poderá escolher o momento mais adequado B) RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS
para realizar a nomeação do candidato. En- ÚLTIMOS CINCO ANOS; C) CADASTRO FUNtretanto, não poderá deixar de nomeá-lo, por CIONAL (DISPONÍVEL NA INTERNET).
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DIMENTO OU ORÇAMENTO COMPLETO DAS
DIREITO A COBERTURA INTEGRAL DE
TRATAMENTO MÉDICO PELO PLANO DE SAÚDE DESPESAS MÉDICAS QUE O SEGURADO
TERÁ QUE REALIZAR.

O Município e a empresa administradora do
plano de saúde dos trabalhadores do Município costumam negar a cobertura de determinados procedimentos cirúrgicos, exames médicos
complexos ou tratamentos que são necessários seja pela urgência, recuperação da saúde
ou manutenção da qualidade de vida. O Poder
Judiciário, em reiteradas manifestações, já determinou que tais empresas ficam obrigadas a
custear as despesas médicas quando os procedimentos são considerados essenciais à saúde
do trabalhador. As sentenças condenatórias,
inclusive, impõem o pagamento de indenização por danos morais pelo sofrimento causado ao segurado, em decorrência da recusa de
atendimento. Os trabalhadores que ainda não
foram atendidos, porque não conseguiram a
cobertura de procedimentos, ou tiveram que
pagar por atendimento médico que o plano de
saúde recusou-se a custear podem procurar o
Sindicato. Os documentos necessários são os
seguintes: A) PROCURAÇÃO E CONTRATO
(DISPONÍVEIS NO SINDICATO); B) RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS
CINCO ANOS; C) CADASTRO FUNCIONAL
(DISPONÍVEL NA INTERNET); D) CÓPIA
DO REQUERIMENTO MÉDICO FORMULADO
JUNTO AO PLANO DE SAÚDE, COM O INDEFERIMENTO; E) COMPROVANTE DE DESPESAS MÉDICAS, SE JÁ FOI PAGO O PROCE-

DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
PARA TODOS OS PROFISSIONAIS QUE
INTEGRAM O PROGRAMA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA
O Município deixa de pagar o Adicional de Insalubridade para vários trabalhadores que atuam
no Programa de Saúde da Família, contrariando
expressa determinação legal. Recentemente a
Assessoria jurídica do SINTRASEM ingressou
com diversas ações em favor dos profissionais
de educação física, cujas atividades exigem o
contato direto e permanente com pessoas portadoras de inúmeras doenças infectocontagiosas,
além de distúrbios de comportamento. Após a
realização de perícia médica constatou-se que
estes trabalhadores estavam expostos a agentes insalubres de nível médio, mas não recebiam
o adicional correspondente. Por isso, importante
que os trabalhadores que se encontram em situações semelhantes procurem o Sindicato a fim
de agendar um atendimento com o advogado
responsável. Os documentos necessários são
os seguintes: A) PROCURAÇÃO E CONTRATO
(DISPONÍVEIS NO SINDICATO); B) RELATÓRIO DE FICHA FINANCEIRA DOS ÚLTIMOS
CINCO ANOS; C) CADASTRO FUNCIONAL
(DISPONÍVEL NA INTERNET).

PARA INGRESSAR COM AS AÇÕES JUDICIAIS INDIVIDUAIS, BASTA ENTREGAR
DIRETAMENTE OS DOCUMENTOS REQUERIDOS AO ASSESSOR JURÍDICO DO
SINDICATO, NEVITON MACHADO, QUE ATENDE OS FILIADOS DE SEGUNDA
À SEXTA-FEIRA NO HORÁRIO COMERCIAL. OS ATENDIMENTOS PESSOAIS
COM OS ADVOGADOS DEVEM SER AGENDADOS COM O ASSESSOR JURÍDICO DO SINDICATO.

ASSESSORIA JURÍDICA:
CRISTÓVAM E PALMEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
ATENDIMENTOS: QUARTA - FEIRA: DAS 14 H ÀS 17 H 30 MIN;
QUINTA-FEIRA: DAS 8 H ÀS 11 H 30 MIN
ENDEREÇO: RUA MAJOR COSTA, Nº 248, CENTRO FLORIANÓPOLIS, SC.
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