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ABRIL/2014

Mobilização garante avanços
na Campanha Salarial 2014

N

o dia 3 de abril, os/as trabalhadores/as compareceram
em peso à assembleia realizada na sede do Sindicato.
Juntos/as, decidimos a aprovação da contra-proposta do
governo municipal à pauta de reivindicações da categoria. Foi a
mobilização da categoria que garantiu a recuperação do reajuste salarial integral na data-base, o que não ocorria desde 2009.
Aprovamos a contra-proposta, mas com ressalvas: é preciso melhorar o reajuste dos vales alimentação e refeição, bem como
ampliar o VR para mais trabalhadores. Para esses itens, o Sindema já encaminhou ofício ao governo solicitando a reabertura das
negociações.
As negociações deste ano resultaram em avanços imediatos,
tais como a adequação do piso salarial dos/as agentes de serviços
gerais e jardineiros e a proposta de pagamento das horas acumuladas no Banco de Horas será apresentada ainda neste mês.

Por outro lado, a proposta não ficou só por aí, o governo também se comprometeu a reajustar o valor do subsídio ao plano de
saúde em julho, bem como avaliar a concessão do abono salarial
de R$ 1.000,00 até outubro. É bom lembrar que em 2010 e 2011
recebemos abonos salariais, a diferença agora é que reivindicamos para o mês de novembro, período próximo do natal.
Além disso, ficou acertado que mesas de negociações serão
abertas em maio para pautas setoriais na Saúde, Educação e Defesa social. Haverá ainda uma mesa específica para tratar das
condições de trabalho.
Com negociações importantes durante o ano todo, é preciso
manter nossa união e organização, pois a força dos/das trabalhadores/as é a certeza da conquista de mais avanços para a categoria ainda este ano.
Juntos somos fortes!

Calendário de Lutas dos/as
Para avançar, mobilização
A Campanha Salarial 2014 deve continuar o ano todo. É
que na contra-proposta da prefeitura, aprovada com ressalvas na assembleia de 3 de abril, o governo municipal se
compromete com negociações no decorrer do ano.

É fundamental a mobilização e a participação da categoria nas plenárias e atos que o Sindicato organizará para
pressionar a Prefeitura a cumprir o calendário aprovado e
atender as nossas reivindicações.

Além de diversos itens estarem acordados para ser cumpridos e/ou negociados em abril, maio, julho, outubro e
dezembro, outros pontos estarão em mesas permanentes de negociação entre Sindema e prefeitura.

Elaboramos o calendário abaixo para que você acompanhe mês a mês o que foi assinado pelo prefeito Lauro
Michels. Cole-o no mural de seu local de trabalho para
facilitar a visualização.

ABRIL

MAIO

• Reajuste salarial de 6,73% para todos
os servidores e aposentados e pensionistas do IPRED com direito a paridade.

• Pagamento da diferença referente à aplicação do reajuste da
inflação retroativo a março, pois a data-base da categoria é em
março.

• Reajuste de 6,73% no valor do valerefeição, que vai de de R$ 6,00 para
R$ 6,40. Ou seja, por mês, os/as
servidores/as das referências de 1 a 4
passam a receber R$ 140,80.

• Pagamento do reajuste de 6,73% retroativo a março de 2014
nos vales alimentação e refeição, pois a data-base da categoria
é em março.

• Reajuste de 6,73% no valor do valealimentação, que passa de R$ 230,00
para R$ 245,48 por mês.
• Banco de Horas: a Prefeitura
apresentará proposta de pagamento
das horas acumuladas.

ATÉ MAIO
• Adequação do Piso Salarial:
• Agentes de Serviços Gerais - Mudança
da referência salarial 1 para 2
Dessa forma, o salário base desses
profissionais passará de R$ 868,28
(referência 1 mais o reajuste de 6,73%)
para R$ 998,93 (referência 2 já
reajustado em 6,73%).
• Jardineiros – Serão enquadrados na
referência 3. Dessa forma, o salário
base desses profissionais passará
de R$ 998,93 (referência 2 mais o
reajuste de 6,73%) para R$ 1099,32
(referencia 3 já reajustado em 6,73%).

• Constituição de Mesa Setorial da Saúde para a discussão
das pautas específicas do setor, tais como:
Estabelecimento de procedimentos que visem coibir o
Assédio Moral; Relações e condições de trabalho; Aquisição e fornecimento de EPI’s adequados e de qualidade;
Regulamentação da jornada especial 12x36
• Constituição de Mesa Setorial da Educação para a discussão
das pautas específicas, tais como:
Implantação imediata de um terço da jornada de trabalho docente destinado ao planejamento e outras atividades
pedagógicas de acordo com a Lei nº 11.738 (Lei do Piso) e
com parecer CNE/CEB nº 18/2012; Criação do cargo de
agente de apoio escolar (inspetor de alunos) e profissional
para apoio no atendimento dos alunos com deficiência;
Plano de carreira dos/as trabalhadores/as da educação de
acordo com a Resolução 005/2010 do Conselho Nacional de
Educação, que fixa as diretrizes nacionais para os Planos de
Carreira e Remuneração dos Funcionários da Educação Básica pública entre outras.
• Constituição de Mesa Setorial da Defesa Social  para a discussão das pautas especificas da Defesa Social, tais como:
Conclusão imediata do Plano de Cargos, Salários e Carreira
da Guarda Civil Municipal com implantação carreira horizontal
e reenquadramento na tabela salarial do Plano de Cargos, Salários e Carreira dos Guardas Civis Municipais; Pagamento
de imediato e integral da Gratificação de 30% por Periculosidade aos Guardas Civis Patrimoniais de acordo com lei federal.

trabalhadores/as municipais
deve continuar o ano todo

ATÉ OUTUBRO
JULHO
• Composição de comissão responsável pela apresentação de proposta de Plano de Cargos, Salários e Carreira.
• Negociação da proposta de correção do atual
valor do subsídio do Convênio Médico pago pela
PMD, desde 2008 fixado em R$ 64,00.
• Negociação da extensão do subsídio do convênio
médico aos servidores contratados em caráter
de emergência, tais como as agentes de cozinha
e nutricionistas contratadas para a Educação.
• Negociação da extensão dos vales alimentação e
refeição aos servidores contratados em caráter
de emergência, tais como as agentes de cozinha
e nutricionistas contratadas para a Educação.

• Negociação do abono
salarial de R$ 1.000,00

ATÉ DEZEMBRO
• A PMD avaliará a possibilidade do pagamento em
pecúnia da licença prêmio.

AGENDA

Venha eleger os
representantes do
Conselho Municipal
de Educação
15 de abril, 19h,
na sede Sindicato
Venha participar da assembleia
para eleger os representantes da
categoria no Conselho Municipal
de Educação. Serão eleitos um/a
representante do magistério municipal
e um/a representante dos demais
trabalhadores/as da Educação.
As principais atribuições do Conselho
são:
- acompanhar e fiscalizar a aplicação
da legislação vigente e dos recursos
destinados à educação e ensino no
Município;

Assembleia irá eleger delegado /a
para Plenária Estatutária da CUT/SP

- contribuir no planejamento da
educação no Município, a partir
da análise de dados estatísticos,
referentes ao fluxo, índices de
evasão retenção e qualidade da
aprendizagem dos alunos;

Participe da assembléia que irá eleger um/a delegado/a
para participar da Plenária Estatutária da CUT de São Paulo.
Será em 16 de abril, às 17h30, na sede do Sindicato.

- acompanhar e avaliar a execução do
Plano Municipal de Educação.
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Estão abertas e vão até 24 de abril as inscrições de chapas para
a eleição da nova diretoria do Sindicato. O registro de chapas
acontece na sede do Sindema, das 10 às 19 horas. A eleição
acontecerá em 14 e 15 de maio de 2014. Mais informações sobre
o processo eleitoral estão em www.sindema.org.br.
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