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I.

CLÁUSULAS FINANCEIRAS

CLÁUSULA 1ª - REPOSIÇÃO SALARIAL
A PMF promoveu a partir de 1º de Maio de 2010, a revisão geral anual dos vencimentos, salários
e proventos de aposentadoria, de que trata o Art. 37, X da Constituição Federal, à todos os
servidores municipais, com exceção aos da Companhia de Melhoramentos da Capital - COMCAP,
na ordem de 5,59% (cinco vírgula cinqüenta e nove por cento), correspondente à média da
inflação, medida pelos índices do INPC do IBGE e do ICV do DIEESE, referentes ao período de
maio de 2009 a abril de 2010.
I – Excetuam-se do reajuste mencionado, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos
secretários municipais e correspondentes e os níveis de remuneração dos cargos em comissão e
das funções gratificadas, que permanecerão congelados aos valores vigentes em 30 de Abril de
2010.
CLÁUSULA 2ª - VALE ALIMENTAÇÃO
Os valores do Auxílio Alimentação e do Vale Lanche, foram corrigidos, à partir de
1º de Maio de 2010, em 5,59% (cinco vírgula cinqüenta e nove por cento), correspondente à
média da inflação, medida pelos índices do INPC do IBGE e do ICV do DIEESE.
II. CLÁUSULAS DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO
CLÁUSULA 3ª - HORA ATIVIDADE
A Secretaria Municipal de Educação reconhece a necessidade de rever e propor alternativas para
implantação
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revisão do estatuto e plano de carreira do magistério.
CLAUSULA 4ª - REGÊNCIA DE CLASSE
Discussão encaminhada à Comissão Propositiva de Revisão do Estatuto e Plano de Carreiras do
Magistério.
CLAUSULA 5ª - AUXILIARES DE ENSINO
Discussão encaminhada à Comissão Propositiva de Revisão do Estatuto e Plano de Carreiras do
Magistério.
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CLÁUSULA 6ª - CONCURSOS
A PMF lançou concurso para o magistério.
A alteração do Plano de Carreira e do Estatuto para criação de professores sem lotação fixa, em
substituição a uma parcela de professores substitutos, está em estudo, por comissão propositiva
instituída em 23/09/09, com representação do SINTRASEM, Diretores de Unidades Educativas e
Técnicos da Secretaria Municipal de Educação.
CAUSULA 7ª - ELEIÇÃO DIRETA PARA DIRETORES
A Secretaria Municipal de Educação deverá instituir comissão para planejar, executar,
acompanhar e avaliar o processo de eleição direta para os diretores de unidades educativas, com
representação dos Diretores de Unidades Educativas, Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal da Administração e Previdência, Procuradoria Geral
do Município e SINTRASEM. Compete à Comissão, definir o Edital, estabelecer o cronograma de
atividades e demais encaminhamentos. A data sugerida para a realização das eleições poderá ser
aceita.
CLÁUSULA 8ª - SUBSTITUIÇÃO PARA ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS
Encaminhado para discussão na Comissão de Propositura de Revisão do Estatuto e Plano de
Carreira do Magistério.
CLÁUSULA 9ª - ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS
A Secretaria Municipal de Educação já constituiu uma comissão, que está discutindo e
encaminhando uma proposta, sendo que convidará o Sintrasem a participar da discussão.
CLÁUSULA 10ª - SALÁRIO DOS PROFESSORES SUBSTITUTOS
A PMF se compromete, em conjunto, Secretaria de Administração e Previdência e Secretaria
Municipal de Educação, a estudar e buscar uma solução técnica administrativa para pagamento
dos professores substitutos, de primeira chamada, ainda no mês de fevereiro de cada ano.

III. CLÁUSULAS DOS TRABALHADORES DO QUADRO CIVIL
CLÁUSULA 11ª - LOTAÇÃO
A PMF se compromete, por meio de comissão com a participação do Sintrasem, a organizar
diretrizes gerais, definindo critérios para “atribuição de exercício” de servidores do quadro civil,
bem como verificar as especificidades de cada secretaria, até outubro/10.
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CLÁUSULA 12ª: PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALÁRIOS (PCCS)
A Prefeitura Municipal de Florianópolis se compromete a deflagrar, com previsão a partir da
assinatura deste acordo, o devido processo licitatório para contratar assessoria/consultoria técnica
especializada para auxiliar a Comissão Paritária já instituída na elaboração de proposta de novo
Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Quadro Civil, ora em discussão, cuja implantação da sua
1ª etapa, e, será concretizada se os impactos financeiros delas decorrentes não impliquem em
aumento de despesa com pessoal que comprometa o limite prudencial estabelecido pela Lei de
Responsabilidade Fiscal, com os dados do fechamento do último quadrimestre, em janeiro de
2011.
CLÁUSULA 13ª : AUXILIARES DE SALA
A Prefeitura Municipal de Florianópolis - observados os limites com despesa de pessoal definidos
na Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo folga e de forma planejada - se compromete a fazer o
reenquadramento dos servidores ocupantes do cargo de auxiliar de sala com formação mínima
exigida na Lei nº 6.461/04 (Magistério ou Pedagogia), passando de Classe III para a Classe
VIII, mantidos os respectivos níveis, a partir do fechamento do último quadrimestre, desde que os
impactos financeiros provocados por esta alteração não impliquem em aumento de despesa com
pessoal que comprometa o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e
resguardadas as contratações necessárias para implantação de novas Unidades Educativas,
aquelas já em construção e as em reforma e/ou ampliação.
IV. CLÁUSULAS DOS TRABALHADORES DA SAÚDE

CLÁUSULA 14ª: PARÂMETROS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
A Secretaria Municipal de Saúde segue as diretrizes da Política Nacional de Atenção Primária do
Ministério da Saúde, adequando as Equipes de Saúde da Família a população adstrita a um
território definido. Cada Equipe, de acordo com a Portaria MS nº 648/2006 e SS/GAB nº 283/2007,
atua com definição de população entre 3.000 e 4.500 pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde, a
fim de ampliar o acesso e aumentar a qualidade de atendimento à população trabalha um Projeto
de Lei que será em outubro de 2010 enviado à Câmara de Vereadores, com o objetivo de
regulamentar a organização do SUS em Florianópolis, dentro da qual reduz para 3.000 habitantes
o limite das ESF, e para entre 1.500 e 2.000 habitantes para áreas de interesse social. Essa
adequação será realizada no prazo de 02 (dois) anos, priorizando as áreas de interesse
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social e nas situações onde houver área física adequada ou potencial financiamento para
adequação física, tendo como base o censo do IBGE de 2010, exceto projeções e
estimativas, em virtude da sazonalidade populacional urbana.
A lotação de farmacêuticos nos Centros de Saúde seguirá parâmetros técnicos
epidemiológicos estabelecidos em conjunto com a Diretoria de Atenção Primária, Distritos
Sanitários e Gerência Farmacêutica. Tal avaliação levará em conta também aspectos de
acessibilidade
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CLÁUSULA 15ª: UPA’s E POLICLINICAS
O PLC nº 01031/09 foi aprovado pela Câmara de Vereadores como Lei Complementar n 358/2009
com objetivos específicos:
a) Regularizar a situação dos servidores que recebem a gratificação do PSF desde que esta

foi criada, em 1998, mas não compõe ESF;
b) Criar a indenização de sobreaviso e hora plantão para servidores com efetivo exercício nas
UPA´s;
c) Criar a gratificação por especialidade médica e odontológica com valor proporcional a 20h,
30h e 40h semanais para compor o quadro de especialistas das Policlínicas e CEOs.
Dentre outras categorias está contemplada assistente administrativo, técnico de enfermagem e
técnico de radiologia com a possibilidade da concessão da Gratificação dos Serviços de Urgência
e Média Complexidade.
O Regimento Interno das UPAS foi elaborado no mês de março/10 e entrará em vigor no mês de
julho/10.
CLÁUSULA 16ª - PISO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES
DE ENDEMIAS
Estas questões devem ser discutidas em uma comissão a ser instituída, após a aprovação da Lei
Federal, conforme texto da emenda constitucional nº 63/2010, já que a referida emenda não é
auto-aplicável. A Secretaria de Administração e Previdência criará a comissão com o objetivo de
elaborar um Plano de Carreira para os empregados públicos da administração direta.
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CLÁUSULA 17ª - RECOMPOSIÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA (PSF)
A Prefeitura Municipal de Florianópolis - observados os limites com despesa de pessoal definidos
na Lei de Responsabilidade Fiscal, havendo folga, e de forma planejada e progressiva - efetivará a
isonomia da Gratificação do PSF dos AUXILIARES DE ENFERMAGEM e dos ATENDENTES DE
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO em relação aos TÉCNICOS DE ENFERMAGEM e aos
TÉCNICOS DE HIGIENE DENTAL e, em seguida, a concessão de aumento no teto da gratificação
do PSF, até o limite da remuneração (salário somando as gratificações) atinja o valor atual de
referência de R$ 1.701,24 (mil e setecentos e um reais e vinte e quatro centavos), excluídas as
vantagens pessoais de carreira. a partir do fechamento do último quadrimestre, desde que os
impactos financeiros provocados por esta alteração não impliquem em aumento de despesa com
pessoal que comprometa o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e
resguardadas as contratações necessárias para implantação de novas Unidades Educativas,
aquelas já em construção e as em reforma e/ou ampliação.
CLÁUSULA 18ª - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)
A SMS trabalha com a meta até dezembro de 2010 e já tem autorização do MS e da CIB para
credenciar mais 2 NASF, totalizando 9, o que representará uma média de um NASF para 10,5
ESF, número mais próximo do limite inferior preconizado do que do superior.
CLÁUSULA 19ª – APOSENTADORIA ESPECIAL
Cumprimento subordinado a determinação judicial.
V. CLÁUSULAS GERAIS
CLÁUSULA 20ª - CONCURSO PÚBLICO
A política da Secretaria Municipal de Saúde é substituir os servidores com contrato temporário por
servidores concursados, com o objetivo de alcançar o tão sonhado vínculo entre o profissional de
saúde e o usuário, conforme preconiza as diretrizes do Sistema Único de Saúde. Para efetivar
está política foram realizados 03 (três) Concursos Públicos. Atualmente está em fase final o
Concurso Público Edital nº 003/2010, que deverá ser homologado em 21/06/2010. O Edital e
demais informações estão disponíveis no endereço eletrônico www.funjab.ufsc.br/saudepmf. Caso
as vagas necessárias não sejam preenchidas por profissionais aprovados no referido certame a
Secretaria de Saúde se compromete em realizar novo Concurso Público.
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CLÁUSULA 21ª - EQUIPARAÇÃO DE DIREITOS
A PMF se compromete, por intermédio de comissão paritária, a realizar proposta de revisão da Lei
Complementar 307/2007, com o intuito de extensão do atestado social e licença amamentação
aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias.
CLÁUSULA 22ª - SAÚDE DO TRABALHADOR
A PMF se compromete a, juntamente ao Sintrasem, a constituir comissão para elaboração de
projeto com vistas à implementação de um SEESMT (Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e Medicina do Trabalho).
Enquanto o serviço não for implementado em forma generalizada a Secretaria da Saúde e a
comissão própria dos agentes comunitários de saúde e endemias e o Sintrasem, discutirão
pontualmente os EPI´s desse segmento.
CLÁUSULA 23ª - DIREITO DE MANIFESTAÇÃO
A PMF se compromete a respeitar o direito de manifestação e individual e coletivamente.
CLÁUSULA 24ª - SEGURANÇA NO TRABALHO
A PMF se compromete, juntamente ao Sintrasem, a constituir comissão, com a participação da
Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão, para identificar as situações de risco a que
estão submetidos os servidores em suas unidades de trabalho e elaborar uma política de
segurança física e patrimonial adequada.
EM TEMPO:
Em complementação aos termos deste acordo, a Prefeitura Municipal de Florianópolis se
compromete a programar o pagamento da 1ª parcela do 13º salário par o dia 03.09.2010 e corrigir
ainda na folha de agosto do corrente o pagamento da reposição salarial dos Agentes Comunitários
de Saúde e Endemia.
Compromete-se também a apresentar e acompanhar em conjunto com o SINTRASEM,
mensalmente os dados financeiros da receita mensal e comprometimento da folha, com os
números já consolidados do mês anterior para avaliação do seu comportamento.

Constâncio Alberto Salles Maciel
Secretário Municipal de Administração e Previdência
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