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ATA DO ACORDO COLETIVO - CONCLUSÃO DA DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS
SOCIAIS DO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ

Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de 2015, após cinco meses de
análises, estudos, discussões, deliberações, encaminhamentos, desdobramentos e
demais atos oficiais praticados quanto as Cláusulas Sociais do Acordo Coletivo de 2015
do Sindicato dos Funcionários Públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá, situado à
Rua Manoel Hipólito do Rego, nº 84, nesta cidade de Guarujá, junto à Administração
Pública Municipal, pelo Poder Executivo representado por seus Secretários Municipais,
Diretores e Assessores da Ilma. Sra. Prefeita Municipal de Guarujá, firmamos a
presente ata, contendo a pauta reivindicatória inclusive aquelas incluídas durante as
discussões, as reivindicações, os desdobramentos e formalizações de decisões, as
ações, a indicação dos instrumentos normativos e os encaminhamentos para Projetos
de Lei ou para edições de Decretos do Executivo, demonstrados no Anexo Único Painel de todas as reivindicações do Acordo Coletivo de 2015, onde constam as
descrições de forma didática coloridamente, de cada uma das (142) cento e quarenta e
duas reivindicações, em que no aspecto deliberativo, tivemos as seguintes definições:
aquelas em houve acordo, aquelas em que não houve acordo, aquelas que foram
solucionadas e aquelas que estão pendentes de análises ou de atos do Poder
Executivo. O intuito dessa Ata, para que não se perca o valoroso teor desse trabalho
vultuoso, é que as tratativas continuem sendo objeto de análise pelos Grupos de
Trabalho, pela Comissão de Parametrização, criados por Decretos do Executivo durante
as discussões e pela Comissão Permanente de Negociação a ser instituída também
por Decreto do Executivo, conforme tratativa pertinente, além de outras ações conjuntas
de curto, médio e longo prazo, da política sindical e da política de Governo do Município
de Guarujá para o funcionalismo municipal, com vistas ao desenvolvimento da eficiência
do serviço público municipal e da correção de injustiças e discrepâncias históricas
relacionadas ao Trabalho e aos direitos e interesses dos servidores municipais. E, nada
mais havendo a constar em ata, eu, Edler Antonio da Silva, Secretário Geral, lavrei a
presente ata, que vai assinada por mim e pela Presidente, conferindo-lhe assim a mais
ampla legitimidade, nos termos do Estatuto Social da Entidade Sindical.
Guarujá, 22/09/2015.

Edler Antonio da Silva
Secretário Geral

Márcia Rute Daniel Augusto
Presidente

_____________________________________________________________________
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ANEXO ÚNICO
PAINEL DE TODAS AS REIVINDICAÇÕES DO ACORDO COLETIVO DE 2015
PAUTA

Ord.

-

1

2

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

SEDUC – PROFESSORES (PAUTA DO SIPROEM)
1) Alteração na Lei em relação ao adicional de exclusividade
a fim de que todos os professores exclusivos da Rede
Municipal de Guarujá que têm jornada máxima, tenham
direito ao benefício, inclusive os que atuam em Centros
Comunitários, Casa do Educador, etc;

2) Alterações na legislação quanto ao pagamento das horas
sem alunos aos professores readaptados;

a) Fazer a revisão e alteração do Decreto de atribuição
de aulas para o próximo ano (2016), com redação
que dê melhor definição dos critérios de atribuição
de aulas, com avaliação e aprovação prévia da
Comissão Específica de Atribuição de Aulas;
b) Elaboração e divulgação de Roteiro básico de
atribuições em breve.
a) No mês de maio foi regularizado o pagamento dos
professores readaptados, no percentual de 25%;
b) Foi aberto expediente específico para o pagamento
retroativo dos meses de fevereiro e março;
c) Será elaborada Minuta de Decreto sobre
readaptação e restrição para os professores, para
regulamentar o art. 755 da Lei Complementar nº
135/2012;
d) Os Sindicatos apresentarão quesitos, quando do
recebimento da Minuta de Decreto para devolutiva à
AGM e SERIN, antes da publicação e subscrição da
Exma. Sra. Prefeita;
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Estão sendo feitas as análises para alteração da legislação.
Informado a Comissão de Atribuição para elaboração de
roteiro.

Mediante parecer do Jurídico os casos de restrições
cumprem jornada total na unidade de ensino.
Encaminhamento de processo Para formalização da
Comissão pela ADM.
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

e) A relação descritiva das restrições dos professores
será encaminhada para os Sindicatos para
acompanhamento;
f) Após elaboração do Decreto para os professores
readaptados e com restrições, será elaborado
Decreto para as demais categorias, mediante
Cronograma junto à AGM e SERIN;
g) A Administração Municipal por meio da ADM está
implantando a Comissão Multidisciplinar de
Readaptação e Restrição para toda a PMG.

3

3) Alteração da Portaria que determina nova carga horária
aos professores com restrições;

4

4) Alteração na Lei 177/2014 no que se refere à falta em
HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo);

5

5) Cumprimento do Acordo da flexibilidade em relação ao
cumprimento da HTPC (Hora de Trabalho Pedagógico

Parecer da AGM sobre a carga horária, opinando que os
professores com restrições ou readaptados cumpram o total
Foi entregue Parecer para alteração dos critérios
de jornada na unidade. Este item também está relacionado
estabelecidos pela Portaria e conforme item “2)” será
aos itens c), d) e f).
elaborado o Decreto para regulamentar o art. 755 da Lei
Complementar nº 135/2012.
Elaborada planilha de conversão de horas aula para horas
normais de trabalho.
A SEDUC invalidou a alteração no primeiro momento.
A entrega do documento lavrado pela SEDUC foi realizada
Porém, estão sendo realizados outros estudos para melhorar
em 05/05/2015, com a devolutiva negativa sobre a alteração
o atendimento aos professores com relação à falta no HTPC.
na Lei, mantendo-se a atual disposição, as faltas no HTPC
continuarão sendo convertidas em falta-dia, na forma
A cláusula 5 que trata da flexibilização da HTPC corrobora
prevista no § 3º, do art. 716A da LC nº 135/2012.
para a redução de faltas no HTPC.
Confirmado que não houve mais reclamações sobre a
Concluído.
flexibilização do cumprimento do HTPC.
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PAUTA

Ord.

-

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE
Coletivo).

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

PREVIDÊNCIA
O Projeto de Lei está tramitando para encaminhamento à
Câmara Municipal.

6

7

8

1) Participação dos servidores na definição das verbas que
A Administração Municipal editará Projeto de Lei definindo a
comporão a base previdenciária para fins de
base previdenciária de contribuição.
aposentadoria;
As solicitações dos Sindicatos não foram acolhidas pela
Autarquia Previdenciária - Guarujá Previdência.
Incidirá contribuição previdenciária sobre o adicional de
Processo 14.066/2015.
risco, como verba não permanente.
Prejudicado por inviabilidade jurídica.
A incidência, por ora, servirá de base para cálculo de
2) Contribuição Previdenciária sobre o Adicional de Risco benefícios provisórios de auxílio-doença e de salárioDepende de legislação federal ou decisão judicial definitiva,
para efeitos de concessão de benefícios, inclusive maternidade. (Está na Minuta de Lei / Decreto)
em conformidade com o art. 200 da Lei Complementar nº
aposentadorias;
179/2015.
Quanto aos efeitos para fins de aposentadoria, somente será
viabilizado mediante alteração na Lei Complementar
Haverá incidência de contribuição previdenciária sobre o
135/2012 que considere a verba permanente, incorporada
adicional de risco como verba não permanente.
ou incorporável. (Inviável)
3) Regulamentação da Aposentadoria com critérios Inviabilidade jurídica para atender o solicitado.
Processo 14.066/2015.
especiais diferenciados por exposição à Risco
(Aposentadoria Especial) – 25 anos de contribuição, Formada uma Comissão Específica (Grupo de Trabalho) Prejudicado por inviabilidade jurídica.
para os GCMs;
para propositura de Plano de Carreiras da Guarda Civil
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Municipal contemplando os Gcms e Vigias e as Depende de legislação federal ou decisão judicial definitiva,
possibilidades de remunerações de estímulo para esses em conformidade com o art. 200 da Lei Complementar nº
profissionais.
179/2015.
Esse grupo de trabalho tratará dessa questão em suas
análises.
A Administração Municipal editará Projeto de Lei definindo a
base previdenciária de contribuição.

9

10

Processo 12.125/2015.
4) Manutenção da base previdenciária para fins de
aposentadoria e demais benefícios, inclusive da Para que a Gratificação Fiscal seja considerada verba
A Gratificação Fiscal sempre fez parte do cálculo atuarial
Gratificação Fiscal como verba permanente.
permanente, é necessária a alteração da Lei Complementar
como verba permanente, pondera o Sindserv Guarujá.
nº 135/2012, expressando que a verba é permanente ou
incorporável.
A Administração apresentou painel de todas as Gratificações
e Adicionais para análise de quais verbas poderão se tornar
incorporáveis, incorporadas ou permanentes, com alterações
na Lei Complementar nº 135/2012.
Processo 17.215/2015.
5) Painel de Gratificações e Adicionais;

Serão analisadas opções de contribuição previdenciária
Decreto 11.497/2015.
sobre as FGS e DAS dos servidores do quadro efetivo,
incluindo a verificação da alteração da modelagem instituída
Análise da Comissão em Andamento.
de incorporação somente quando da saída da FGS ou DAS
para a incorporação decimal anual ainda no exercício do
cargo de confiança, subtraindo-se a parte do valor total ou a
contribuição previdenciária sobre a parcela decimal a cada
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

12 meses de exercício.
Ficou consignado que a Comissão de Parametrização fará
essa análise.
Aberto o Processo 25.208/2015 para apuração de conduta
de
servidor
por
supostas
irregularidades
e
responsabilização, quanto à conduta ética contrária aos arts.
414 e 418, incs. IV e VI da Lei Complementar nº 135/2012,
principalmente pela falta de transparência das ações e
decisões prejudiciais aos servidores e pela omissão de
informações, não disponibilizadas e acessíveis aos
servidores municipais.
11

6) Disponibilização do Cálculo Atuarial.

A Presidente da Autarquia Guarujá Previdência
disponibilizou através do site do Ministério da Previdência
Abaixo descrevemos o embasamento da legislação que
Social somente o DRAA- Demonstrativo dos Resultados da
define tecnicamente alguns conceitos sobre atuária para
Avaliação Atuarial que não atende ao solicitado.
RPPS, e que demonstram a necessidade da apreciação do
Cálculo atuarial quando da definição da base de contribuição
previdenciária.
PORTARIA MPS Nº 403, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 e
alterações da PORTARIA MPS Nº 21, DE 16/01/2013,
dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações e
reavaliações atuariais dos Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

dos Municípios, define parâmetros para a segregação da
massa e dá outras providências.
Avaliação Atuarial: estudo técnico desenvolvido pelo
atuário, baseado nas características biométricas,
demográficas e econômicas da população analisada, com o
objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e
adequada, os recursos necessários para a garantia dos
pagamentos dos benefícios previstos pelo plano;
Nota Técnica Atuarial: documento exclusivo de cada RPPS
que descreve de forma clara e precisa as características
gerais dos planos de benefícios, a formulação para o cálculo
do custeio e das reservas matemáticas previdenciárias, as
suas bases técnicas e premissas a serem utilizadas nos
cálculos;
Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial DRAA: documento exclusivo de cada RPPS que registra de
forma resumida as características gerais do plano e os
principais resultados da avaliação atuarial;
Parecer Atuarial: documento que apresenta, de forma
conclusiva, a situação financeira e atuarial do plano, certifica
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

a adequação da base de dados e das hipóteses utilizadas na
avaliação e aponta medidas para a busca e manutenção do
equilíbrio financeiro e atuarial;
Metodologia de cálculo para cada benefício assegurado
pelo RPPS e suas evoluções dos benefícios
assegurados pelo RPPS, contribuições e reservas de
natureza atuarial.
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Expressão de cálculo do Custo Anual para os
Benefícios Futuros (Benefícios a Conceder e
Benefícios Concedidos)



Expressão de cálculo do Valor Atual das
Contribuições Futuras do Ente Federativo
(Benefícios a Conceder e Benefícios Concedidos);



Expressão de cálculo do Valor Atual das
Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e
Pensionista (Benefícios a Conceder e Benefícios
Concedidos);



Expressão de cálculo do Valor Atual dos Salários
Futuros;
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PAUTA

Ord.

12

13

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO



Expressão de cálculo e evolução das Reservas
Matemáticas de Benefícios a Conceder e
Concedidos;



Expressão de cálculo da alíquota de contribuição,
segregada por Ente Federativo, por Servidores
Ativos, Aposentados e Pensionistas.

GERAL
A parametrização dos grupos será feita na revisão das
tabelas gerais pela Comissão de Parametrização instituída
por Decreto e em atuação.
Será iniciado processo licitatório para contratação de
empresa para elaboração dos Laudos de Insalubridade e de
Periculosidade, do PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, do LTCAT – Laudo das Condições
2) Elaboração de Laudo de Insalubridade e de Ambientais de Trabalho e PCMSO – Programa de Controle
Periculosidade com avaliação de todos os estabelecimentos Médico de Saúde Ocupacional;
da PMG e de outros onde hajam servidores trabalhando
(Escolas Estaduais) e revisão dos graus de insalubridade Provisoriamente o Serviço de Engenharia de Segurança e
(20 ou 40%);
de Medicina do Trabalho irá analisar as unidades da SESAU
e da SEDEAS quanto aos riscos biológicos, definindo se os
servidores que trabalham nesses postos de trabalho fazem
jus ao pagamento da insalubridade;
1) Parametrização: correção das Tabelas
(Constituição Federal, art. 39, § 1º, incs. I, II e III);

Salariais
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Decreto 11.497/2015.
Em análise da Comissão.
Processo 5.814/2015.
Finalizando ajustes do Termo de Referência.
Processo 17.270/2015 não concluído.
Processo 17.103/2015.
AGM indeferiu a formalização de convênio, apenas deferiu a
possibilidade de parceria por meio de Termo de Parceria
para lavratura de laudos.
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

O processo administrativo que trata do cálculo sobre o
salário mínimo da região não foi concluído.

14

Parecer Jurídico solicitado quanto ao art. 388 da Lei
Complementar nº 135/2012 sobre a parceria entre a
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder
Executivo do Município e os sindicatos representantes dos
servidores públicos da Prefeitura Municipal de Guarujá
prevista, para ações relativas a segurança do trabalho de
que trata o Capítulo X da mesma lei.
Será iniciado processo licitatório para contratação de
empresa para elaboração dos Laudos de Insalubridade e de
Periculosidade, do PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, do LTCAT – Laudo das Condições
Ambientais de Trabalho e PCMSO – Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional;
Processo 5.814/15.
3) Elaboração do LTCAT – Laudo Técnico das Condições
Finalizando ajustes no Termo de Referência.
Ambientais de Trabalho para fins de verificação dos riscos
Provisoriamente o Serviço de Engenharia de Segurança e
especiais que ensejam aposentadorias com critérios
de Medicina do Trabalho irá analisar as unidades da SESAU
diferenciados (Súmula 33 do STF);
e da SEDEAS quanto aos riscos biológicos, definindo se os Processo 17.270/2015 não concluído.
servidores que trabalham nesses postos de trabalho fazem
jus ao pagamento da insalubridade;
O processo administrativo que trata do cálculo sobre o
salário mínimo da região não foi concluído.
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Será criado um setor específico da Secretaria Municipal de
Administração para organização e análise dos processos de
Progressão Funcional;

15

4) Implementação da Progressão Funcional do Plano de
Carreiras com efetivo pagamento das Promoções
Processo 22.340/2015 altera o Decreto 10.096/2012.
Haverá a participação de representantes dos servidores,
Horizontais (Letras) e das Promoções por Mérito e
Em
andamento,
aguardando
procedimentos
indicados pelo Sindserv Guarujá, na Comissão de Gestão de
Qualificação (passagem de um ou dois Níveis para outro
disponibilidade financeira.
Carreiras;
imediatamente superior);

16

7) Abertura de Concursos Públicos para todas as
categorias, segundo as vagas em disponibilidade;

17

8) Implementação de Vale Farmácia;

18

7) Vale Refeição (Green Card) para todos os plantonistas da
PMG;

19

12) Implementação do Auxílio-uniforme para as categorias
que são obrigadas a utilizá-lo (auxiliares de enfermagem,
técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, dentistas,
auxiliares de saúde bucal, auxiliares de alimentação escolar
e outros);

A Administração irá dar celeridade aos processos de análise
das promoções.
A Administração irá apresentar a relação de todos os cargos,
com respectivos números de cargos ocupados e o número
de cargos vagos.
Prejudicado por inviabilidade jurídica, financeira e
orçamentária;
A Administração irá consultar à AGM sobre a viabilidade do
fornecimento de Vale Refeição.
A Administração, por meio do Setor de Segurança do
Trabalho, irá revisar e homologar os Manuais de EPI –
Equipamentos de Proteção Individual e de Uniformes, com
vistas a abertura de processo licitatório para compra dos
uniformes e EPIs.

Prejudicado devido à falta de orçamento.
Processo 17.104/2015.
Processo 15.379/2015 ainda não concluído.

Será formada Comissão por Decreto para revisão dos
manuais de uniformes e EPIs.

Será analisado após a revisão e homologação dos manuais

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

de uniformes e EPIs.
8) Flexibilização da Carga Horária Mensal 200 hs / 180 hs /
150 hs);

A correção da carga horária de alguns cargos será analisada
pela Comissão de Parametrização.

9) Revisão e Padronização das Escalas de Trabalho de
modo que não haja discrepância de escalas para ocupantes
Em conformidade com a Lei nº 135/2012, art. 389, §§ 1º e 2º
do mesmo cargo;
dentre outros, no que tange à carga horária de trabalho,
serão avaliados os pedidos individuais de flexibilização da
10) Remuneração igual por hora trabalhada para os
carga horária.
ocupantes do mesmo cargo (Trabalho igual, Salário igual);
20

Processo 12.825/2015.
Será encaminhado Projeto de Lei para padronização das
11) Organização do Trabalho e padronização dos horários
cargas horárias de trabalho, padrão e reduzidas.
de almoço;
Processo 22.038/2015.
A Administração comprometeu-se a apresentar proposta de
16) Pagamento da hora trabalhada com acréscimo de 100%
alteração da Lei para apontamentos pelos Sindicatos.
para plantões exercidos em domingos ou feriados (Súmula
TST nº 444);
Será feito estudo no que tange a padronização das diversas
cargas horárias de trabalho.
17) Pagamento da hora trabalhada com acréscimo de 100%
para serviços realizados em pontos facultativos;
A Secretaria Municipal de Administração está fazendo o
levantamento junto aos gestores de RH das diferentes
20) Pagamento de Horas Trabalhadas Extraordinárias
cargas horárias nos mesmos cargos.
sempre que ultrapassar a referência de 40 hs / 36 hs / 30 hs
semanais ou a referência da carga horária mensal (200 hs /

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE
180 hs / 150 hs mensais);

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

21) Adicional de Compensação por dia trabalhado em ponto
facultativo, no valor de 30%;
21

22

23

A Administração, por meio do Setor de Segurança do
Trabalho, irá revisar e homologar os Manuais de EPI –
13) Regularização do fornecimento dos EPIs - Equipamentos
Será formada Comissão por Decreto para revisão dos
Equipamentos de Proteção Individual e de Uniformes, com
de Proteção Individual;
manuais de uniformes e EPIs.
vistas a abertura de processo licitatório para compra dos
uniformes e EPIs.
14) Fornecimento de Vale-Transporte para todos os dias Atendido. Será fornecido o Vale-Transporte para todos os
Decisão administrativa, não dependeu de processo.
trabalhados;
dias trabalhados.
Será feito o pagamento de Adicional Noturno sobre toda a
jornada de trabalho para plantonistas do horário noturno, nos
termos do § 1º do art. 181 da LC 135/2012);
15) Pagamento de Adicional Noturno sobre toda a jornada
de trabalho para plantonistas do horário noturno, nos termos Solicitada a alteração do art. 184 da Lei Complementar nº
do § 1º do art. 181 da LC 135/2012);
135/2012, para que passe a vigorar com a seguinte redação:
Encaminhado para o Jurídico. É necessário firmar o
pronunciamento do Advogado Geral do Município durante a
18) Pagamento de adicional por trabalho noturno aos Art. 184. O adicional por trabalho noturno não se aplica aos
reunião específica.
servidores de carreira ocupantes de cargos em comissão ou ocupantes de cargos em comissão.
de funções gratificadas que cumpram escalas de trabalho
noturna ( GCMs e outros);
Beneficiando a todos os servidores que ocupam funções
gratificadas. Quanto aos servidores que ocupam Cargos em
Comissão, foi considerado inviável pela Administração
Municipal, pela natureza das funções e pela inviabilidade
Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

orçamentária.
24

25

-

19) Revisão dos Planos de Saúde e Odontológico,
adequando-os à previsão do § 3º do art. 91 da Lei Orgânica A Administração irá consultar à AGM sobre a viabilidade.
do Município;
A Administração Municipal atenderá o solicitado, criando a
Comissão Permanente de Negociação.
22) Estabelecimento de Reuniões Ordinárias mensais, por
Decreto do Executivo ou Lei Ordinária, entre Sindicatos e Fica consignado que todos os Projetos de Lei ou Decreto
Secretaria Municipal de Administração para solução das que trate de direitos ou assuntos de interesse do
demandas sindicais.
funcionalismo municipal serão apresentados com
antecedência para os Sindicatos para que esses opinem e
participem da construção dessas normas.

Encaminhado expediente para elaboração de Decreto do
Executivo.

Procuradores Municipais
a) Criação de Comissão Específica para regulamentação da
carreira dos Procuradores Municipais;

26

Processo 14.066/2015.
A AGM ainda não concluiu o Parecer.

A Administração Municipal atenderá o solicitado, criando a
Comissão Permanente de Negociação.

Fica consignado que todos os Projetos de Lei ou Decreto
Grupo de Trabalho previsto no art. 4º do Decreto
que trate de direitos ou assuntos de interesse do
- Revisão dos critérios da Gratificação de Dedicação
11.528/2015.
funcionalismo municipal serão apresentados com
Exclusiva – GDE, art. 762 da 135/2012;
antecedência para os Sindicatos para que esses opinem e
- Implementação da Lei Orgânica de Procuradoria Municipal.
participem da construção dessas normas.

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE
b) Melhoria das Condições de Trabalho;

28

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Foi formada uma Comissão Específica (Grupo de Trabalho)
para propositura de Plano de Carreiras da Procuradoria
Municipal contemplando as possibilidades de remunerações
de estímulo para esses profissionais.
Processo 18.157/2015.

- Estrutura (equipamentos e espaço físico);
27

DESDOBRAMENTO

- Biblioteca e Cursos específicos;

Esse grupo de trabalho tratará dessa questão em suas
- Proteção dos bens, serviços e instalações pela GCM, com
análises.
enfoque na segurança das informações e das pessoas.
Formada uma Comissão Específica (Grupo de Trabalho)
para propositura de Plano de Carreiras da Procuradoria
Municipal contemplando as possibilidades de remunerações
c) Análise e correção das incidências do Imposto de Renda
de estímulo para esses profissionais.
Processo 18.157/2015.
sobre todas as verbas de remuneração dos servidores.
Esse grupo de trabalho tratará dessa questão em suas
análises.

-

SEDECON

-

1) Agentes de Operação e Fiscalização de Trânsito e
Transporte:

29

a) Adicional de Risco de 30%;

30

b) Adicional de 10% de Incentivo ao Condutor de Viaturas;

Parecer favorável da AGM. Estudo para alteração da Lei Processo 12.826/2015.
Complementar nº 135/2012, para garantir a esses
profissionais o adicional de risco requerido;
Aguardar disponibilidade financeira.
Prejudicado por inviabilidade jurídica, financeira e
Decidido durante as discussões.
orçamentária;
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Prejudicado por
orçamentária;

inviabilidade

jurídica,

financeira

e

31

c) Adicional de 10% de Incentivo à Educação no Trânsito;

32

d) Retorno do cargo para o Grupo 05 da Tabela ou
A parametrização dos grupos será feita na revisão das
equivalente, de acordo com as exigências e complexidade
Decreto 11.497/2015.
tabelas gerais pela Comissão de Parametrização.
do cargo.

-

33

Decidido durante as discussões.

2) Guardas Civis Municipais:
Será alterada a Lei nº 135/2012, art. 389, §§ 1º e 2º dentre
outros, no que tange à carga horária de trabalho,
oportunizando a padronização das diversas cargas horárias
a) Adequação dos Plantões da escala 12X36, com direito ao de trabalho, padrão e reduzidas e/ou será efetivada a
Processo 22.038/2015.
“folgão” quinzenal;
flexibilização da carga horária.
A Administração comprometeu-se a apresentar proposta de
alteração da Lei para apontamentos pelos Sindicatos.
Será feito estudo para alteração da LC nº 135/2012, art. 928
de modo a garantir que a promoção ocorra a cada 07 (sete)
anos de efetivo exercício, sem prejuízo de interstícios.

34

b) Revisão do critério de Promoção Horizontal, considerando
que os afastamentos em virtude de Tratamento de Saúde Sugestão de texto do Sindserv:
Processo 22.340/2015.
estão prejudicando os servidores na avaliação da Promoção; Caso o servidor tenha número superior a 180 (cento e
oitenta) dias de Licença Médica no período, fará jus à
Promoção Horizontal quando completar o tempo que faltava
de efetivo exercício para os 07 (sete) anos exigidos;
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PAUTA

Ord.

35

36

37

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

O interstício de 07 (sete) anos, após a primeira Promoção
Horizontal, será contado a partir do primeiro dia de efetivo
exercício posterior ao período anterior considerado, e assim
sucessivamente;
c) Pagamento Retroativo a 01/01/2013 de direitos dispostos Não será concedido administrativamente, por inviabilidade O Sindserv Guarujá está ajuizando ações para pagamento
em Lei;
jurídica e orçamentária;
dos direitos retroativos.
Incidirá contribuição previdenciária sobre o adicional de
Processo 14.066/2015.
risco.
Prejudicado por inviabilidade jurídica.
A incidência, por ora, servirá de base para cálculo de
d) Contribuição Previdenciária sobre o Adicional de Risco benefícios provisórios de auxílio-doença e de salárioDepende de legislação federal ou decisão judicial definitiva,
para efeitos de concessão de benefícios, inclusive maternidade.
em conformidade com o art. 200 da Lei Complementar nº
aposentadorias;
179/2015.
Quanto aos efeitos para fins de aposentadoria, somente será
viabilizado mediante alteração na Lei Complementar
Haverá incidência de contribuição previdenciária sobre o
135/2012 que considere a verba permanente, incorporada
adicional de risco como verba não permanente.
ou incorporável.
Inviabilidade jurídica para atender o solicitado.
Processo 14.066/2015.
e) Regulamentação da Aposentadoria com critérios Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
especiais diferenciados por exposição à Risco Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Guarda
(Aposentadoria Especial) - 25 anos de contribuição;
Civil Municipal contemplando os Gcms e Vigias e as
possibilidades de remunerações de estímulo para esses
profissionais.
Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais

Prejudicado por inviabilidade jurídica.
Depende de legislação federal ou decisão judicial definitiva,
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Esse grupo de trabalho tratará dessa questão em suas Grupo de Trabalho previsto no art. 3º do Decreto
análises.
11.528/2015.
Prejudicado por inviabilidade jurídica, financeira e
Processo 18.523/2015.
orçamentária;
A Administração, por meio do Setor de Segurança do
Trabalho, irá revisar e homologar os Manuais de EPI –
Equipamentos de Proteção Individual e de Uniformes, com Prejudicado devido indisponibilidade financeira.
vistas a abertura de processo licitatório para compra dos
uniformes e EPIs.
Será formada Comissão por Decreto para revisão dos
manuais de uniformes e EPIs.
Será analisado após a revisão e homologação dos manuais
de uniformes e EPIs.
Provisoriamente, fica concedido o folgão quinzenal até a
regulamentação da escala 12X36;

38

f) Aumento do Adicional de Risco de 30% para 50%;

39

g) Aumento do valor do Auxílio Uniforme para R$ 200,00;

40

Será alterada a Lei nº 135/2012, art. 389, §§ 1º e 2º dentre
outros, no que tange à carga horária de trabalho,
h) Organizar as diversas Escalas de Trabalho e formas de
oportunizando a padronização das diversas cargas horárias Processo 22.038/2015.
Plantão (plantões de 06, 08, 10 e 12 horas);
de trabalho, padrão e reduzidas e/ou será efetivada a
flexibilização da carga horária.
A Administração comprometeu-se a apresentar proposta de
alteração da Lei para apontamentos pelos Sindicatos.
Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

41

i) Correção das Tabelas Salariais;

42

j) Direito de 06 Faltas Abonadas por ano para servidores que
trabalham na Escala 12X36;

43

k) Decadência de Punições sofridas no interstício dos 07
anos das ocorrências, sem prejudicar o interstício seguinte;

44

l) Participação dos GCMs nas revisões e alterações do
Regimento Interno da GCM, antes do encaminhamento para
a Câmara Municipal;

45

m) Adicional de 10% de Incentivo ao Condutor de Viaturas;

46

n) Fornecimento de Colete à Prova de Balas como EPI, isto
é, equipamento de uso estritamente individual, com validade
atestada pelo Exército Brasileiro;

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

A parametrização dos grupos será feita na revisão das
tabelas gerais pela Comissão de Parametrização.
Será alterado o inc. II do art. 209 da Lei Complementar nº
135/2012, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 209.
II - no máximo de 06 (seis) ausências por ano para os
servidores que realizam carga horária através de plantões turnos de 12 x 36 horas;
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Guarda
Civil Municipal contemplando os Gcms e Vigias e as
possibilidades de remunerações de estímulo para esses
profissionais.
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Guarda
Civil Municipal contemplando os Gcms e Vigias e as
possibilidades de remunerações de estímulo para esses
profissionais.
Prejudicado por inviabilidade jurídica, financeira e
orçamentária;
A SEDECON iniciou processo licitatório para compra de
coletes antibalísticos. A quantidade de coletes não suprirá a
todo o efetivo de GCM’s, mas é o possível para o orçamento
da Secretaria.
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Decreto 11.497/2015.

Processo 22.038/2015.

Grupo de Trabalho previsto no art. 3º do Decreto
11.528/2015.

Grupo de Trabalho previsto no art. 3º do Decreto
11.528/2015.
Decidido durante as discussões.
Processo 17.224/2015.
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Será alterado o art. 184 da Lei Complementar nº 135/2012,
passando a vigorar com a seguinte redação:

47

48

-

Encaminhado para o Jurídico. É necessário firmar o
o) Adicional noturno para ocupantes de Chefias em Art. 184. O adicional por trabalho noturno não se aplica aos pronunciamento do Advogado Geral do Município durante a
cumprimento de escala de trabalho extraordinária;
ocupantes de cargos em comissão.
reunião específica.
Esta alteração beneficiará a todos os servidores públicos
municipais ocupantes de funções gratificadas.
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
p) Adequação do Estatuto Municipal - Lei Complementar nº Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Guarda
Grupo de Trabalho previsto no art. 3º do Decreto
135/2012 ao Estatuto Nacional das Guardas Civis Municipais Civil Municipal contemplando os Gcms e Vigias e as
11.528/2015.
(Lei nº 13.022, de 8 de agosto de 2014.).
possibilidades de remunerações de estímulo para esses
profissionais.
3) Vigias:
Provisoriamente, fica concedido o folgão quinzenal até a
regulamentação da escala 12X36;

49

Será alterada a Lei nº 135/2012, art. 389, §§ 1º e 2º dentre
a) Adequação dos Plantões da escala 12X36, com direito ao outros, no que tange à carga horária de trabalho,
Processo 22.038/2015.
“folgão” quinzenal;
oportunizando a padronização das diversas cargas horárias
de trabalho, padrão e reduzidas e/ou será efetivada a
flexibilização da carga horária.
A Administração comprometeu-se a apresentar proposta de
Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

alteração da Lei para apontamentos pelos Sindicatos.
Processo 9.557/2015.
Majoração de carga não atendido;
Alteração de Nomenclatura não atendido;
50

b) Extensão de todos os direitos dos GCM’s aos vigias.

Será concedido, no que couber.

Adicional Insalubridade: em análise;
Retroatividade de Promoção horizontal não atendido.
Serão feitas análises pela Comissão de Parametrização no
que tange a carga horária.

-

4) Defesa Civil

Processo 18.523

51

a) Melhoria das Condições de Trabalho;
Estrutura (equipamentos e espaço físico);

Será locado novo equipamento, em processo de locação.

52

b) Adicional de Risco para os Agentes de Defesa Civil;
Apresentado documento embasando o pedido;

Não há óbice no Parecer da AGM.

Processo 22038/2015.
Fase de avaliação do imóvel.
Processo 18.523/2015.
Falta a decisão administrativa.
Aguardar disponibilidade financeira.

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

53

54

55

56

57

58

REIVINDICAÇÕES
DESDOBRAMENTO
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE
c) Fornecimento de Refeição ou de Vale-Refeição para os A Administração irá consultar à AGM sobre a viabilidade do
plantonistas da escala 12X36;
fornecimento de Vale Refeição.
A Administração, por meio do Setor de Segurança do
Trabalho, irá revisar e homologar os Manuais de EPI –
d) Fornecimento regular de uniforme;
Equipamentos de Proteção Individual e de Uniformes, com
vistas a abertura de processo licitatório para compra dos
uniformes e EPIs.
A Administração, por meio do Setor de Segurança do
Trabalho, irá revisar e homologar os Manuais de EPI –
e) Fornecimento regular de EPIs.
Equipamentos de Proteção Individual e de Uniformes, com
vistas a abertura de processo licitatório para compra dos
uniformes e EPIs.

FORMALIZAÇÃO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Processo 14.066/2015.
A AGM ainda não concluiu o Parecer.
Elaborando minuta de Decreto de Comissão para revisão e
homologação.

Será formada Comissão por Decreto para revisão dos
manuais de uniformes e EPIs.

SEDEAS
a) Recebimento de Vale Refeição ou de Refeição no local de A Administração irá consultar à AGM sobre a viabilidade do
trabalho, ou horário de refeição de 02 horas;
fornecimento de Vale Refeição.
Será alterado o inc. II do art. 209 da Lei Complementar nº
135/2012, passando a vigorar com a seguinte redação:
b) Direito de 06 Faltas Abonadas por ano para servidores Art. 209.
que trabalham na Escala 12X36;
II - no máximo de 06 (seis) ausências por ano para os
servidores que realizam carga horária através de plantões turnos de 12 x 36 horas;
c) Adequação dos Plantões da escala 12X36, com direito ao Provisoriamente, fica concedido o folgão quinzenal até a
“folgão” quinzenal;
regulamentação da escala 12X36;

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais

Processo 14.066/2015.
A AGM ainda não concluiu o Parecer.

Processo 22.038/2015.

Processo 22.038/2015.
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Será alterada a Lei nº 135/2012, art. 389, §§ 1º e 2º dentre
outros, no que tange à carga horária de trabalho,
oportunizando a padronização das diversas cargas horárias
de trabalho, padrão e reduzidas e/ou será efetivada a
flexibilização da carga horária.

59

d) Parametrização das tabelas;

60

e) Pagamento de Insalubridade;

61

A Administração comprometeu-se a apresentar proposta de
alteração da Lei para apontamentos pelos Sindicatos.
A parametrização dos grupos será feita na revisão das
Decreto 11.497/2015.
tabelas gerais pela Comissão de Parametrização.
Será iniciado processo licitatório para contratação de
empresa para elaboração dos Laudos de Insalubridade e de
Periculosidade, do PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, do LTCAT – Laudo das Condições
Ambientais de Trabalho e PCMSO – Programa de Controle
Processo 5.814/2015.
Médico de Saúde Ocupacional;
Finalizando ajustes do Termo de Referência.

Provisoriamente o Serviço de Engenharia de Segurança e
de Medicina do Trabalho irá analisar as unidades da SESAU
e da SEDEAS quanto aos riscos biológicos, definindo se os
servidores que trabalham nesses postos de trabalho fazem
jus ao pagamento da insalubridade;
f) Plano de Carreiras específico da SEDEAS, contemplando Será formada uma Comissão Específica (Grupo de Grupo de Trabalho previsto no art. 5º do Decreto
a complexidade SUAS;
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da 11.528/2015.
Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Assistência Social contemplando o Quadro de cargos
técnicos e o Quadro de cargos de apoio da SEDEAS e as
possibilidades de remunerações de estímulo para esses
profissionais.
-

62

63

64
65
-

SESAU
1) Auxiliares, Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros:
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
Grupo de Trabalho previsto no art. 6º do Decreto
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Saúde
a) Gratificação de Plantão, no valor de R$ 42,00 (quarenta e
11.528/2015.
contemplando o Quadro de cargos técnicos e o Quadro de
dois reais) por plantão trabalhado;
cargos de apoio da SESAU e as possibilidades de
Prejudicado por indisponibilidade financeira.
remunerações de estímulo para esses profissionais.
b) Estrutura Organizacional de Enfermagem Hierarquizada
Efetivada a Estrutura Organizacional de Enfermagem
Coordenada pela SESAU, com níveis gerenciais e setoriais
Resolvido por decisão administrativa.
Hierarquizada Coordenada pela SESAU;
(Diretoria, Coordenação, Setor);
Foi esclarecido que apesar dos nomes (supervisão e
c) Revisão do Valor do Cargo FGS de Coordenador de
coordenação), as FGs tem grau de complexidade e
Enfermagem, com valor equiparado aos níveis de
Resolvido por decisão administrativa.
abrangência diferentes, o que justifica que o valor seja o
Coordenação Operacional.
mesmo. Este item fica como encerrado;
A Administração irá consultar à AGM sobre a viabilidade do
d) Vale Refeição
Processo 14.066/2015.
fornecimento de Vale Refeição.
2) Auxiliares de Saúde Bucal:

Processo 15.378/2015.
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PAUTA

Ord.

66

67

68

69

REIVINDICAÇÕES
DESDOBRAMENTO
FORMALIZAÇÃO
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO
PROCESSO / LEI / DECRETO
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE
a) Parametrização do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal com A parametrização dos grupos será feita na revisão das
Decreto 11.497/2015.
o cargo de Auxiliar de Enfermagem (mesmo grupo salarial); tabelas gerais pela Comissão de Parametrização.
Será feito estudo no que tange a padronização das diversas
cargas horárias de trabalho.
Processo 12.825/2015.
b) Flexibilização da Carga Horária (180hs/200hs);
A Secretaria Municipal de Administração está fazendo o
Processo 22.038/2015.
levantamento junto aos gestores de RH das diferentes
cargas horárias nos mesmos cargos.
Será iniciado processo licitatório para contratação de
empresa para elaboração dos Laudos de Insalubridade e de
Periculosidade, do PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, do LTCAT – Laudo das Condições
Ambientais de Trabalho e PCMSO – Programa de Controle
Médico de Saúde Ocupacional;
Processo 5.814/2015.
c) Insalubridade de 40%.
Finalizando ajustes no Termo de Referência.
Provisoriamente o Serviço de Engenharia de Segurança e
de Medicina do Trabalho irá analisar as unidades da SESAU
e da SEDEAS quanto aos riscos biológicos, definindo se os
servidores que trabalham nesses postos de trabalho fazem
jus ao pagamento da insalubridade;
3) Dentistas Plantonistas:
a) Percepção do Adicional noturno pelas 12 hs trabalhadas Consultada a AGM que concluiu que o Adicional noturno
Processo 12.025/2015.
por Plantão Noturno;
para os plantonistas deve ser pago pelas 12 hs trabalhadas,
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

de acordo com o art. 181, §1º, LC 135/2012.

70

71

72

73

O pagamento está regularizado.
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Saúde
b) Implantação de Adicional de Plantão para o Dentista
Grupo de Trabalho previsto no art. 6º do Decreto
contemplando o Quadro de cargos técnicos e o Quadro de
Plantonista;
11.528/2015.
cargos de apoio da SESAU e as possibilidades de
remunerações de estímulo para esses profissionais.
Será feito estudo no que tange a padronização das diversas
cargas horárias de trabalho.
Processo 12.825/2015.
c) Adequação da Carga Horária e da Escala de Trabalho;
A Secretaria Municipal de Administração está fazendo o
Processo 22.038/2015.
levantamento junto aos gestores de RH das diferentes
cargas horárias nos mesmos cargos.
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Saúde
d) Parametrização do Cargo de Dentista (Plantonista) ao
Grupo de Trabalho previsto no art. 6º do Decreto
contemplando o Quadro de cargos técnicos e o Quadro de
Cargo de Médico Plantonista (Grupo 19);
11.528/2015.
cargos de apoio da SESAU e as possibilidades de
remunerações de estímulo para esses profissionais.
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Saúde
e) Extensão da Gratificação por Assiduidade, Pontualidade e
Grupo de Trabalho previsto no art. 6º do Decreto
contemplando o Quadro de cargos técnicos e o Quadro de
Produtividade - GAPP aos Dentistas.
11.528/2015.
cargos de apoio da SESAU e as possibilidades de
remunerações de estímulo para esses profissionais.

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais

26

______________________________________________________________________________
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Fundado em 19 de outubro de 1988 – C.G.C. 57.736.217/0001-81
_________________________________________________________________________

PAUTA

Ord.

74

75

76

77

78

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE
4) Farmacêuticos e Farmacêuticos - Bioquímicos:

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Processo 15.377/2015

a) Equiparação do valor da hora trabalhada dos profissionais
A parametrização dos grupos será feita na revisão das
de nível superior da área da saúde, conforme Constituição
Decreto 11.497/2015.
tabelas gerais pela Comissão de Parametrização.
Federal (Constituição Federal, art. 39, § 1º, incs. I, II e III);
Será feito estudo no que tange a padronização das diversas
cargas horárias de trabalho.
Processo 12.825/2015.
b) Flexibilização da carga horária;
A Secretaria Municipal de Administração está fazendo o
Processo 22.038/2015.
levantamento junto aos gestores de RH das diferentes
cargas horárias nos mesmos cargos.
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
c) Quando investido de responsabilidade de ato Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Saúde
Grupo de Trabalho previsto no art. 6º do Decreto
fiscalizatório, que faça jus às pontuações inerentes do cargo contemplando o Quadro de cargos técnicos e o Quadro de
11.528/2015.
de fiscal municipal;
cargos de apoio da SESAU e as possibilidades de
remunerações de estímulo para esses profissionais.
Processo 14.066/2015.
d) Quando em regime de plantão, faça jus ao Vale Refeição A Administração irá consultar à AGM sobre a viabilidade do
(Green Card ou equivalente);
fornecimento de Vale Refeição.
A AGM ainda não concluiu o Parecer.
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Saúde
e) Gratificação pertinente ao Serviço de Urgência e de
Grupo de Trabalho previsto no art. 6º do Decreto
contemplando o Quadro de cargos técnicos e o Quadro de
Emergência, caso seja concedido às demais categorias.
11.528/2015.
cargos de apoio da SESAU e as possibilidades de
remunerações de estímulo para esses profissionais.
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PAUTA

Ord.

-

79

80

81

82

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

5) Todos os cargos da SESAU:
A SEDECON irá otimizar o serviço de proteção dos bens,
serviços e instalações municipais.
A GCM encontra dificuldades quanto ao efetivo de GCM’s.
A Administração Municipal irá estudar maneiras de implantar
a) Implantação de Ronda Policial ou de Ronda da GCM para
a ronda nos postos de trabalho.
garantir a Segurança e a Incolumidade das Pessoas;
Os servidores devem formalizar denúncias para a
Corregedoria da GCM.
Não ficou definido cronograma de Rondas Preventivas ou
Ostensivas.
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Saúde
b) Implantação de Plano de Carreira Específico para os
contemplando o Quadro de cargos técnicos e o Quadro de
Profissionais de Saúde;
cargos de apoio da SESAU e as possibilidades de
remunerações de estímulo para esses profissionais.
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Saúde
c) Revisão dos critérios da Carreira do Cargo de Médico;
contemplando o Quadro de cargos técnicos e o Quadro de
cargos de apoio da SESAU e as possibilidades de
remunerações de estímulo para esses profissionais.
Será formada uma Comissão Específica (Grupo de
d) Revisão dos critérios da Carreira do Cargo de Enfermeiro. Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Saúde
contemplando o Quadro de cargos técnicos e o Quadro de
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Realizada Reunião entre as seguintes Secretarias:
SEDEAS
ADM
SESAU
SEDECON
GCM
Encaminhada ata ao Sindserv Guarujá.
Verificar o cumprimento.
Grupo de Trabalho previsto no art. 6º do Decreto
11.528/2015.

Grupo de Trabalho previsto no art. 6º do Decreto
11.528/2015.
Grupo de Trabalho previsto no art. 6º do Decreto
11.528/2015.
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

cargos de apoio da SESAU e as possibilidades de
remunerações de estímulo para esses profissionais.
83

84

85

86
87

6) Agente Comunitário de Saúde
A AGM não recebeu o expediente solicitando o Parecer.
A Secretaria de Administração irá consultar à AGM sobre a
a) Possibilidade de Migração do Regime Celetário para
possibilidade de mudança e, caso positivo, os servidores
Estatutário;
Será aberto processo e encaminhado à AGM para produção
desse cargo serão consultados sobre a migração;
de Parecer.
A Administração, por meio do Setor de Segurança do
Trabalho, irá revisar e homologar os Manuais de EPI –
Será formada Comissão por Decreto para revisão dos
b) Fornecimento regular de uniformes;
Equipamentos de Proteção Individual e de Uniformes, com
manuais de uniformes e EPIs.
vistas a abertura de processo licitatório para compra dos
uniformes e EPIs.
A Administração, por meio do Setor de Segurança do
Trabalho, irá revisar e homologar os Manuais de EPI –
Será formada Comissão por Decreto para revisão dos
c) Fornecimento regular de EPIs;
Equipamentos de Proteção Individual e de Uniformes, com
manuais de uniformes e EPIs.
vistas a abertura de processo licitatório para compra dos
uniformes e EPIs.
d) Otimizar a gestão de recursos humanos quanto ao ao
A SESAU irá promover a melhoria da gestão;
Gestão da SESAU.
apontamento de horário de expediente e aos locais e
horários de refeição, principalmente para o caso dos ACS da
Não atendido.
Será verificado pelo GT do Plano de Carreiras.
Cachoeira, face à distância para a Vila Edna (outro bairro);
e) Plano de Carreiras estruturado e específico para os Será formada uma Comissão Específica (Grupo de Grupo de Trabalho previsto no art. 6º do Decreto
Agentes Comunitários de Saúde;
Trabalho) para propositura de Plano de Carreiras da Saúde 11.528/2015.

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais

29

______________________________________________________________________________
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Fundado em 19 de outubro de 1988 – C.G.C. 57.736.217/0001-81
_________________________________________________________________________

PAUTA

Ord.

88
89
90

91

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

contemplando o Quadro de cargos técnicos e o Quadro de
cargos de apoio da SESAU e as possibilidades de
remunerações de estímulo para esses profissionais.
A SESAU irá promover a capacitação continuada e
f) Capacitação permanente para os ACS;
Gestão da SESAU.
permanente;
A SESAU irá reorganizar o trabalho nessas unidades de
g) Chefia direta da PMG nas unidades de trabalho, sem
acordo com a orientação da Procuradoria Geral do Gestão da SESAU.
subordinação de servidores à empresa contratada.
Município.
FISCALIZAÇÃO
Inviável juridicamente.
Processo 9.079/2014.
a) Pagamento das horas extraordinárias com incidência
sobre a remuneração, conforme decisão judicial;
Para viabilização será necessária mudança expressa na Lei
Processo 12.124/2015.
Complementar nº 135/2012.
A PMG e a Autarquia Previdenciária rejeitam a reivindicação,
afirmando que a verba não é de natureza permanente,
conforme expresso na Lei Complementar nº 135/2012.
Processo 12.125/2015.
b) Manutenção da base previdenciária para fins de
A Gratificação Fiscal poderá ser objeto de contribuição
aposentadoria e demais benefícios, inclusive da Gratificação
previdenciária para fins de gozo de benefícios de Auxílio- A Gratificação Fiscal sempre fez parte do cálculo atuarial
Fiscal como verba permanente;
Doença e de Salário-Maternidade.
como verba permanente.
Será feita análise para alteração dessa verba e de outras
constantes no painel de gratificações e adicionais
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apresentado pela Secretaria Municipal de Administração,
com propositura de alteração na Lei Complementar nº
135/2012.
92
93

94

-

95

c) Equiparação do cargo com o nível superior (Correção da
Será tratado pela Comissão de Parametrização.
Decreto 11.497/2015.
Tabela);
Será formada Comissão Específica (Grupo de Trabalho)
d) Reestruturação da Carreira dos Fiscais e Auxiliares de
Grupo de Trabalho previsto no art. 2º do Decreto
para propositura da reestruturação da carreira dos Fiscais e
Fiscalização;
11.528/2015.
Auxiliares de Fiscalização.
Inviabilidade jurídica para atender ao solicitado.
e) Fornecimento de Auxílio-Transporte para os profissionais
Grupo de Trabalho previsto no art. 2º do Decreto
Será analisado pela Comissão Específica (Grupo de
da Fiscalização.
11.528/2015.
Trabalho) para propositura da reestruturação da carreira dos
Fiscais e Auxiliares de Fiscalização.
SEDUC – DIVERSOS CARGOS
1) Agentes de Serviços de Alimentação:
a) Pagamento da diferença de 30 horas mensais dos
Agentes de Serviços de Alimentação que trabalham na
escala de 7h12min diária, pois existem Agentes de Serviços
de Alimentação cumprindo 6h diárias e recebendo o mesmo
valor;

A Administração provocar dúvida jurídica para consolidar se
a jornada dos agentes de serviços de alimentação é de 6h
ou 7h12min por dia;

Processo 16.271/2015.

Padronizar a(s) jornada(s) ou pagar de acordo com o
número de horas efetivamente laboradas;

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Provisoriamente, fica consignado que os Agentes de
Serviços de Alimentação que trabalham na Seduc, farão a
jornada diária de 06 hs, independentemente da antiguidade
no cargo, a partir de 01 de agosto de 2015, data de retorno
do recesso das Escolas do Estado de São Paulo, até
regulamentação da carga horária para toda a PMG.
Será pago o Vale transporte para os dias extras de trabalho
(ex: sábados e pontos facultativos).

96

97

98

99

b) Pagamento de Vale Transporte pelo Calendário do
Estado de São Paulo que tem mais dias úteis que o
O trabalho nesses dias está autorizado somente se houver
Municipal;
aula normal, de acordo com o calendário escolar do Estado
de São Paulo.
c) Pagamento de Horas Extraordinárias para dias de O trabalho nesses dias está autorizado somente se houver
Trabalho exercidos mediante convocação do Diretor da aula normal, de acordo com o calendário escolar do Estado
Escola;
de São Paulo.
A Administração, por meio do Setor de Segurança do
Trabalho, irá revisar e homologar os Manuais de EPI –
d) Fornecimento de Uniforme e EPIs;
Equipamentos de Proteção Individual e de Uniformes, com
vistas a abertura de processo licitatório para compra dos
uniformes e EPIs.
A SEDUC oficiou o Estado de São Paulo para que fosse
fornecido o Kit de Higiene;
e) Fornecimento de Kit de Higiene;
Os agentes de serviços de alimentação não serão exigidos
pela falta do Kit de Higiene, de responsabilidade solidária da
Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais

Resolvido por decisão administrativa.

Resolvido por decisão administrativa.
Será formada Comissão por Decreto para revisão dos
manuais de uniformes e EPIs.
Estão sendo fornecidos alguns itens de EPIs, de aspecto
sanitário, para os Agentes de Serviço de Alimentação.
Encaminhado Ofício SEDUC 1.156/2015 recebido junto à
Diretoria Regional de Ensino em 02/06/2015.
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

PMG e do Estado de São Paulo.
100

101

102
103
104

f) Pagamento da Insalubridade pela porcentagem referente
O processo administrativo que trata do cálculo sobre o
ao Salário-mínimo da Região (Estado de São Paulo), o valor
salário mínimo da região não foi concluído.
é maior;
A SEDUC irá rever o Convênio existente entre Estado de
São Paulo e Município de Guarujá está em vigor até o final
do ano letivo.
g) Cumprimento do Edital de Concurso Público, no que
tange à regra de que as 180 primeiras vagas seriam lotadas Os agentes de serviços de alimentação que atualmente
na PMG;
estão lotados nas Escolas Estaduais serão transferidos para
as Escolas Municipais e, o Município, fará o atendimento do
serviço de cocção de alimentos das Escolas Estaduais com
empresas terceirizadas;
Quando da revisão do Convênio e transferência dos
h) Fazer nova atribuição de lotação segundo a Classificação
servidores, será respeitado o Tempo de Serviço e a
do Edital de Concurso Público;
classificação de concurso para a escolha das lotações.
2) Pajem:

Processo 17.270/2015.
Aguardando parecer jurídico.

Há pretensão para atendimento, porém não há finalização
dos estudos para definição da continuidade ou não com o
convênio Estadual.

Se houver o encerramento com o convênio estadual, será
feita nova atribuição aos agentes de serviço de alimentação
por tempo de serviço e classificação em concurso público.

Processo 14.749/2014

a) Aumento de 10% do valor da Gratificação de
Absorvido pelos itens “c)” e “d)”
Desenvolvimento e Estímulo Acadêmico (GDEA);
b) Incorporação do Gratificação de Desenvolvimento e
Absorvido pelos itens “c)” e “d)”
Estímulo Acadêmico (GDEA).

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais

Proposta inviabilizada devido à indisponibilidade financeira e
impacto para as demais categorias.
Será encaminhado à Comissão de Parametrização para
análise.
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Ord.

105

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE
c)A gratificação GDEA seja reajustada de modo a equiparar
o salário base das ocupantes do cargo de Pajem com as
ocupantes de cargo de ADI, com possível incorporação ao
salário base para o ano de 2016 após estudo de impacto
econômico;

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Realizado impacto financeiro com apontamentos pela
inviabilidade.

Quanto a análise jurídica, não foi realizada, prejudicando a
conclusão da negociação.
Será tratado pelo Grupo Específico de Previdência e pela Será verificado juntamente com outras categorias que se
Comissão de Parametrização.
encontram em igual situação.
Já existe o Decreto nº 10.789/2014.

106

d) Desconto da contribuição previdenciária sobre a GDEA;

107

e) Cumprimento do parágrafo 4º do art. 227 A, que
determina a criação do decreto que regulamenta as Apresentada Minuta de Decreto.
atividades das pajens gratificadas;

108

109

Proposta inviabilizada devido à indisponibilidade financeira e
impacto para as demais categorias.

f) Criação de padrão de gestão organizada para que haja a
escolha de horário e unidade escolar (creche), levando em
Será realizado conforme solicitado.
conta o tempo de efetivo exercício na função. Priorizando o
cargo de Pajem ao de ADI.

Modelo de ordem de serviço entregue ao Sindserv para
análise.
O Sindserv fez os apontamentos de ajustes à Minuta de
Decreto.
Não será feita junto com atribuição dos professores.
Será feita orientação às unidades de ensino quanto à
organização de horários, verificando na escolha de horário o
tempo de efetivo exercício, quando houver.

3) Inspetores de Alunos
Será feito estudo no que tange a padronização das diversas Processo 12.825/2015.
a) Flexibilização da Carga Horária e percepção de 150 hs /
cargas horárias de trabalho.
180 hs / 200 hs – (06 hs);
Processo 22.038/2015.

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

A Secretaria Municipal de Administração está fazendo o
levantamento junto aos gestores de RH das diferentes
cargas horárias nos mesmos cargos.
A Administração irá promover o mapeamento das diferentes
cargas horárias praticas nos cargos.
O mapeamento será encaminhado para a Comissão de
Parametrização.

110

111

A Administração comprometeu-se a apresentar proposta de
Processo 16.270/2015.
b) Parametrização ao Ensino Médio (Exigência do Concurso alteração da Lei para apontamentos pelos Sindicatos.
Público);
Decreto 11.497/2015.
A Administração fará o levantamento de todos os Editais de
todos os cargos, apontando as multiplicidades, se houver, a
fim de conciliar Editais de Concurso Público com disposições
discrepantes.

c) Pagamento da Progressão Funcional;

Esse levantamento será encaminhado para a Comissão de
Parametrização.
A Comissão de Promoção de Carreiras será recomposta,
com a participação de representantes indicados pelo
Processo 22.340/2015.
Sindserv Guarujá;
Os processos de Promoção foram encaminhados para os
gestores de RH para preenchimento da pontuação para
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Em procedimento e aguardando disponibilidade financeira.
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

progressão funcional por nível;

112

113
114
115

d) Adicional de Insalubridade;

Será criado um setor especifico para avaliação e
organização dos documentos das promoções, dando
subsídios para a Comissão de Promoção.
Será iniciado processo licitatório para contratação de
empresa para elaboração dos Laudos de Insalubridade e de
Periculosidade, do PPRA – Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais, do LTCAT – Laudo das Condições
Ambientais de Trabalho e PCMSO – Programa de Controle
Processo 5.814/2015.
Médico de Saúde Ocupacional;

Finalizando ajustes no Termo de Referência.
Provisoriamente o Serviço de Engenharia de Segurança e
de Medicina do Trabalho irá analisar as unidades da SESAU
e da SEDEAS quanto aos riscos biológicos, definindo se os
servidores que trabalham nesses postos de trabalho fazem
jus ao pagamento da insalubridade;
A SEDUC irá capacitar os inspetores sobre suas atribuições,
e) Adequação de cuidadores para Educação Especial;
A SEDUC está fazendo a otimização da Gestão.
em Programa de Capacitação Permanente;
f) Adequação da Atividade em Sala de Aula - Gestão A SEDUC irá otimizar a Gestão Educacional de forma que
Educacional (Período intermediário – Ausências de os inspetores de alunos cumpram tão somente as A SEDUC está fazendo a otimização da Gestão.
Educação Física e Artes);
atribuições de seu cargo;
A SEDUC se compromete a diminuir a rotatividade;
g)Diminuir as transferências de unidades;
A SEDUC está fazendo a otimização da Gestão.

Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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Ord.

116
117
118
-

119

120

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Será observada a localidade de residência do servidor com
relação ao local de trabalho, e, será respeitado o Tempo de
Serviço e a classificação de concurso para a escolha das
lotações.
A SEDUC irá adequar as instalações para que, no mínimo,
h) Fornecimento de Alimentação no local de Trabalho;
hajam locais destinados à refeição dos servidores.
O Convênio com a faculdade continua, porém por iniciativa
i) Reativação do Convênio com a Faculdade Don Domênico; da instituição particular de ensino foi diminuída a
porcentagem.
Os critérios adotados aos professores e aos demais
j) Licença Acompanhante – mesmos critérios adotados aos
servidores são os mesmos, consoante aos arts. 327 a 332
professores.
da Lei Complementar nº 135/2012.

Inviabilizado tendo em vista a legislação do PNAE –
Programa Nacional de Alimentação Escolar.
A análise concluiu que não havia sido desativado.
A análise concluiu que não há diferença dos critérios.

4) Secretário Escolar
-Conforme solicitação inicial no processo de nº 10.576/2011
de 20% em relação ao salário dos escriturários em isonomia,
os Secretários Escolares mediante o não atendimento do
Processo 17.220/2015.
a) Correção referente reposição salarial com incorporação pedido, solicitam equidade e a atualização do percentual
no salário base:
para 27% com base no processo de nº 15.753/2014 de uma
Decreto 11.497/2015.
das servidoras do quadro funcional da categoria.
Será tratado pela Comissão de Parametrização.
b) Inclusão da categoria no quadro referente aos módulos de Há inviabilidade jurídica para a inclusão imediata.
acordo com a Lei 158/2013, mediante a atribuição da
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Proposta inviabilizada devido à indisponibilidade financeira e
impacto para as demais categorias.
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Ord.

121

122

123

REIVINDICAÇÕES
DESDOBRAMENTO
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE
categoria quanto a responsabilidade da área administrativa- A SEDUC estuda forma de viabilização de estímulos para
secretaria de escola em relação aos alunos, atendendo o toda a equipe do Quadro de Apoio à Educação.
regimento escolar; (GIES – número de alunos matriculados);
Será formada uma Comissão composta por representantes
da SEDUC e do SINDSERV para análises e estudos quanto
a esse estímulo.
A SEDUC viabilizará o pagamento de horas extraordinárias
laboradas somente quando houver prévia solicitação pela
c) Pagamento de Horas Extraordinárias para dias de
Diretoria de Escola e autorização pela SEDUC.
Trabalho exercidos mediante convocação do Diretor da
Escola;
Os Secretários Escolares poderão recusar-se a realizar
trabalhos extraordinários não autorizados pela SEDUC.
Será feito estudo no que tange a padronização das diversas
cargas horárias de trabalho.

FORMALIZAÇÃO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Será analisada outra forma de reconhecimento no GT a ser
criado, para assuntos diversos do grupo de apoio da carreira
da SEDUC.

Decisão administrativa.

Processo 12.825/2015.

d) Flexibilização da carga horária de 06 hs ou 08hs diárias;

A Secretaria Municipal de Administração está fazendo o
Processo 22.038/2015.
levantamento junto aos gestores de RH das diferentes
cargas horárias nos mesmos cargos.
A Administração está promovendo o mapeamento das
e) Definição da carga horária nas referências de 40 hs / 36 diferentes cargas horárias praticas nos cargos. O
hs / 30 hs semanais ou a referência da carga horária mensal mapeamento será encaminhado para a Comissão de Processo 12.825/2015.
(200 hs / 180 hs / 150 hs mensais), sem perdas salariais e Parametrização.
sem a necessidade de compensações de horas diárias ou
Processo 22.038/2015.
de sábados trabalhados.
Será feito estudo no que tange a padronização das diversas
cargas horárias de trabalho.
Anexo Único - Acordo Coletivo 2015 - Cláusulas Sociais
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

A Administração irá fazer o levantamento de todos os Editais
de todos os cargos, apontando as multiplicidades, se houver,
a fim de conciliar Editais de Concurso Público com
disposições discrepantes. Esse levantamento será
encaminhado para a Comissão de Parametrização.
124
-

5) ADI – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil
a) Reconhecimento do cargo como Docente – equivalente
A análise jurídica do requerido, opnou pelo indeferimento.
ao cargo de Professor.

Processo 14.956/2015.

6) Monitor de Curso
Realizado impacto financeiro com apontamentos pela
inviabilidade.

125

126

a) Reconhecimento do cargo como docente;

Será analisado no GT a ser criado, para assuntos diversos
Havia processo administrativo antigo, anterior a 2012, que
do grupo de apoio da carreira da SEDUC, outras formas de
opinava pelo indeferimento do pedido.
compensação.

Não foi reaberto o pedido, embora as análises precederem a
mudança de Regime Jurídico de Celetista para Estatutário.
Realizado impacto financeiro com apontamentos pela
b) Extensão da Gratificação de Desenvolvimento e Estímulo inviabilidade.
Proposta inviabilizada devido à indisponibilidade financeira e
Acadêmico – GDEA (art. 227-A da LC 135/2012);
impacto para as demais categorias.
Havia processo administrativo antigo, anterior a 2012, que
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

opinava pelo indeferimento do pedido.
Não foi reaberto o pedido, embora as análises precederem a
mudança de Regime Jurídico de Celetista para Estatutário.
127

c) Parametrização das tabelas;

Será tratado pela Comissão de Parametrização.

Decreto 11.497/2015.

Realizado impacto financeiro com apontamentos pela
inviabilidade.

128

-

129

d) Reajuste do Benefício da Lei Orgânica com atualização
Abertura de processo objetivando as incorporações da LOM,
monetária ano a ano, de forma a estabelecer o valor real, Havia processo administrativo antigo, anterior a 2012, que
porém há processo anterior ao estatuto indeferindo o
extensível aos demais cargos;
opinava pelo indeferimento do pedido.
requerido.
Incorporação do Benefício da Lei Orgânica ao Salário Base.
Não foi reaberto o pedido, embora as análises precederem a
mudança de Regime Jurídico de Celetista para Estatutário.
DIVERSAS CATEGORIAS
1) Agentes de Serviços Gerais:
A Administração está promovendo o mapeamento das
diferentes cargas horárias praticas nos cargos. O
Processo 12.825/2015.
a) Equiparação salarial entre todos do mesmo cargo (Salário mapeamento será encaminhado para a Comissão de
Processo 22.038/2015.
Igual, Trabalho Igual);
Parametrização.
Será feito estudo no que tange a padronização das diversas
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PAUTA

Ord.

REIVINDICAÇÕES
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE

DESDOBRAMENTO

FORMALIZAÇÃO

AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

cargas horárias de trabalho.
A Administração irá fazer o levantamento de todos os Editais
de todos os cargos, apontando as multiplicidades, se houver,
a fim de conciliar Editais de Concurso Público com
disposições discrepantes. Esse levantamento será
encaminhado para a Comissão de Parametrização.
A Administração está promovendo o mapeamento das
diferentes cargas horárias praticas nos cargos. O
mapeamento será encaminhado para a Comissão de
Parametrização.
130

131

b) Revisão e Padronização das Escalas de Trabalho de Será feito estudo no que tange a padronização das diversas Processo 12.825/2015.
modo que não haja discrepância de escalas para ocupantes cargas horárias de trabalho.
do mesmo cargo;
Processo 22.038/2015.
A Administração irá fazer o levantamento de todos os Editais
de todos os cargos, apontando as multiplicidades, se houver,
a fim de conciliar Editais de Concurso Público com
disposições discrepantes. Esse levantamento será
encaminhado para a Comissão de Parametrização.
2) Escriturários:
a) Flexibilização da carga horária de 06 hs ou 08hs diárias;

A Administração está promovendo o mapeamento das Processo 12.825/2015.
diferentes cargas horárias praticas nos cargos. O
mapeamento será encaminhado para a Comissão de Processo 22.038/2015.
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AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Parametrização.
Será feito estudo no que tange a padronização das diversas
cargas horárias de trabalho.
A Administração irá fazer o levantamento de todos os Editais
de todos os cargos, apontando as multiplicidades, se houver,
a fim de conciliar Editais de Concurso Público com
disposições discrepantes. Esse levantamento será
encaminhado para a Comissão de Parametrização.
A Administração está promovendo o mapeamento das
diferentes cargas horárias praticas nos cargos. O
mapeamento será encaminhado para a Comissão de
Parametrização.
132

133

b) Definição da carga horária nas referências de 40 hs / 36
hs / 30 hs semanais ou a referência da carga horária mensal Será feito estudo no que tange a padronização das diversas Processo 12.825/2015.
(200 hs / 180 hs / 150 hs mensais), sem perdas salariais e cargas horárias de trabalho.
sem a necessidade de compensações de horas diárias ou
Processo 22.038/2015.
de sábados trabalhados;
A Administração irá fazer o levantamento de todos os Editais
de todos os cargos, apontando as multiplicidades, se houver,
a fim de conciliar Editais de Concurso Público com
disposições discrepantes. Esse levantamento será
encaminhado para a Comissão de Parametrização.
c) A vacância não traga nenhuma perda para os A Comissão de Parametrização irá propor texto de descrição
Processo 23.177/2015.
escriturários;
e exigências de formação de todos os cargos em vacância,
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no intuito de preencher lacunas legislativas do Estatuto dos
Servidores Públicos de Guarujá, Lei Complementar nº
135/2012.
O acesso às promoções funcionais estão garantidos a todos
os servidores dos cargos em vacância, consoante o art. 994
da LC 135/2012.
Avaliar e aplicar as soluções no que forem cabíveis aos
demais cargos em vacância.
-

134

-

3) Secretários Escolares:
Decreto 11.497/2015.
Feito o pedido, mediante abertura de novo expediente
a) Equiparação do Cargo de Secretário Escolar ao de administrativo ou manter o pedido de Parametrização.
Será analisado no GT a ser criado, outra forma de
Escriturário (carga horária e salário);
reconhecimento, para assuntos diversos do grupo de apoio
Será tratado pela Comissão de Parametrização.
da carreira da SEDUC.
4) Auxiliares Administrativos:

Processo 14.351/2015
Processo 14.351/2015.

135

a) Cessação da vacância para o cargo de Auxiliar
Realizada a consulta e verificado a inviabilidade jurídica.
Administrativo;
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136
137
-

138

139
140

REIVINDICAÇÕES
DESDOBRAMENTO
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE
b) Equiparação do Cargo de Auxiliar Administrativo ao de
Será tratado pela Comissão de Parametrização.
Escriturário (carga horária e salário);

FORMALIZAÇÃO

PROCESSO / LEI / DECRETO

Decreto 11.497/2015.

5) Auxiliar de Medição:
a) Correção da Tabela no Grupo de exigência de nível
Será tratado pela Comissão de Parametrização.
médio;

Decreto 11.497/2015.

6) Condutores de Veículos:
A Administração, por meio do Setor de Segurança do
Trabalho, irá revisar e homologar os Manuais de EPI –
Será formada Comissão por Decreto para revisão dos
Equipamentos de Proteção Individual e de Uniformes, com
manuais de uniformes e EPIs.
a) Auxílio Uniforme (definição de uniforme e remuneração vistas a abertura de processo licitatório para compra dos
equivalente);
uniformes e EPIs;
Estão sendo fornecidos alguns itens de EPIs, de aspecto
sanitário, para os Agentes de Serviço de Alimentação.
Será feito estudo após a homologação do Manual de
Uniformes, com vistas à viabilização do auxílio uniforme.
b) Remuneração de Diária, mínima de R$ 60,00, para os
A Administração irá consultar à AGM sobre a viabilidade do Processo 15.379/2015.
condutores que realizarem viagem para outros municípios,
fornecimento de Vale Refeição, na análise conjunta dos
calculada pela distância e permanência na localidade de
servidores que trabalham em escala de revezamento 12X36. A AGM ainda não concluiu o Parecer Jurídico.
destino.
7) Educador de Rua:
a) Racionalização das cargas horárias;
 Alterações na Lei Complementar nº 135/2012;

A Sedeas irá pontuar todos os cargos com discrepâncias de Processo 13.870/2015.
cargas horárias de sua Secretaria, de acordo com análises
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141
-

REIVINDICAÇÕES
DESDOBRAMENTO
FORMALIZAÇÃO
SIGNIFICADO DAS CORES
ACORDADO (EM CONSTRUÇÃO)
AÇÃO / SOLUÇÃO / ENCAMINHAMENTO
PROCESSO / LEI / DECRETO
NÃO ACORDADO (PENDENTE / NEGADO / INVIÁVEL)
SOLUCIONADO
PENDENTE DE ANÁLISE
 Redução de carga horária do cargo, adequando-a ao anteriores e processar expediente para a Adm.
Processo 15.890/2015.
horário praticado há mais de dez anos;
O expediente será encaminhado para a Comissão de Decreto 11.497/2015.
Parametrização.
b) Parametrização do cargo de Educador de Rua ao nível
A Parametrização será feita no Grupo Geral, em conjunto
superior, correção do cargo na Tabela, com os reajustes
Decreto 11.497/2015.
com os demais cargos.
monetários compatíveis;
INCORPORAÇÃO DO ABONO (Todos os cargos)
Processo 7.742/2015.

142

A Assembleia do Sindserv deliberou o seguinte:
A) Rejeitar à proposta de incorporação do abono
Apresentado índice de 1,9% da incorporação na hora
na forma apresentada pela Prefeitura Municipal de Guarujá
trabalhada de cada cargo, considerando o montante
de índice linear a ser aplicado no salário base, horas aula e
financeiro despendido com o abono.
a) Incorporação do Abono de R$ 200,00 em agosto de 2015.
plantões de 1,90% (hum vírgula noventa por cento),
conforme Ofício da PMG nº 227/2015;
Não aceito pelo Sindserv Guarujá.
B) Prorrogar o abono de R$ 200,00 (duzentos
reais) para todos os servidores públicos ocupantes de
cargos de provimento efetivo do Poder Executivo Municipal
ativos, inativos e pensionistas remanescentes da Lei nº
1.212/1975 por mais 02 (dois) anos e posterior incorporação.
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