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Tribunal confirma que agentes de endemias não podem
ser demitidos
No inicio de 2016 os/as agentes de combate às
endemias (ACE) do Município de Florianópolis
foram surpreendidos/as com a notícia de que
a Secretaria de Saúde pretendia demiti-los
e substituí-los por novos concursados/as. A
gestão local afirmava que a incorporação dos/
as agentes da AFLOV havia sido ilegal e por
isso dispensaria todos/as.
O Sintrasem ingressou com uma ação trabalhista pedindo que o judiciário impedisse
as demissões anunciadas de ocorrerem. Em
decisão liminar, a Justiça do Trabalho determinou que o Município de Florianópolis “se
abstenha de anular os contratos ou despedir
os/as agentes de combate às endemias, sob
a alegação de nulidade das admissões decorrentes de suposta ausência de anterior processo de seleção pública, até decisão definitiva
deste Juízo”. Essa decisão foi confirmada em
sentença, que considerou legal a transição dos/
as agentes da AFLOV para a prefeitura, inclusive mantendo os efeitos da medida liminar.
A Prefeitura de Florianópolis então recorreu
ao Tribunal Regional do Trabalho, insistindo
que os/as agentes de endemias deveriam ser
demitidos/as. Em 19/10/2016 a 3ª Câmara do
TRT12 decidiu, após a sustentação oral do advogado do sindicato, manter a sentença e proibir
as demissões.
A decisão não é definitiva, ainda cabendo recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. Entretanto, como esse novo recurso não admite a
rediscussão de provas, é inviável que a decisão
do Tribunal Regional seja revertida
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retire todas as ameaças de demissões dos/as
agentes e reconheça a validade de seus contratos.

Ajuizada ação coletiva dos/as
auxiliares de sala

A ação coletiva das/dos auxiliares de sala que
exercem o cargo de direção foi ajuizada. Consulta
no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) podeser feita com o uso do número:
0311253-38.2016.8.24.0023

Para quem tem direito ao
PASEP
Os/as servidores/as municipais que tiverem
direito a receber o PASEP, e não receberam da Prefeitura Municipal de Florianópolis, devem solicitar via processo administrativo no protocolo com
a seguinte justificativa: “no banco disseram que a
PMF não repassou os dados dos funcionários para
o pagamento do benefício para o banco”. Se não
obtiver resposta ou o pedido for indeferido, com o
númer0 de processo aberto no protocolo, procurar o Jurídico do Sintrasem para ajuizar ação
individual contra a PMF.

Ajuizada ação do Plano SC
Saúde

A ação foi ajuizada em 29/8 deste ano. O juiz
recebeu e determinou que o Secretário Municipal
de Administração prestasse informações sobre
a questão relativa ao reajuste do plano de saúde,
antes de deferir ou não o pedido de medida liminar.
O secretário de administração não prestou
qualquer tipo de informação, desconsiderando a
ordem do juiz. Neste momento, o processo está
no gabinete do juiz para decidir sobre o pedido de
medida liminar.

