CARTILHA
CAMPANHA DE LUTAS 2013
Pautas gerais e específicas

==== A CARTILHA ====
Esta cartilha é fruto do trabalho coletivo dos servidores
municipais de Curitiba por meio de seminários, encontro
de coletivos, que culminaram na assembleia Geral que
levou a discussão e aprovação da Pauta de Reivindicação
de 2013.
A Pauta de Reivindicações 2013 é uma resposta dos
trabalhadores e trabalhadoras do Município de Curitiba à
Política de Recursos Humanos em execução pelas
administrações municipais que, historicamente, têm se
pautado na desigualdade, competividade e baixos
salários.
Nossa história de lutas nos leva a compreender que
somente nossa mobilização é capaz de mudar esta
realidade. Nosso objetivo, com essa cartilha, é conquistar
RESPEITO e VALORIZAÇÃO dos SERVIDORES, que todos os
dias, nos diversos equipamentos Públicos municipais,
através do seu trabalho, mesmo em condições muitas
adversas, constroem esta Cidade.
A todos os heróis e todas as heroínas, desejamos uma
boa luta e que possamos em 2013 avançar nas nossas
conquistas.
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PAUTA GERAL
A Pauta Geral foi aprovada em
assembleia geral dos servidores
municipais. Ela aborda os principais
pontos de interesse coletivo dos
servidores municipais de Curitiba.
Trata de questões salariais como
recuperação das perdas históricas,
recuperação da inflação no último
ano, incorporação das
remunerações variáveis, novos pisos
salariais e aumento real. A pauta
geral aborda a necessidade de um
novo Plano de Carreira, redução de
jornada, correção de desvio de
função, licenças e remanejamentos,
estímulo a capacitação do servidor,
regime de aposentadoria e
recuperação do ICS. Saúde do
trabalhador e combate direitos
suprimidos em greves também são
focos da pauta.
Confira trechos_
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O prazo de vigência será de um ano, a contar de 31 de Março de 2013. A
síntese dos debates constará de forma expressa nas atas constando de
forma objetiva e clara se a reivindicação foi atendida ou não, e as formas
como serão implantadas as acordadas.
CLÁUSULAS ECONÔMICAS

Reposição das perdas ocorridas nos vencimentos dos trabalhadores no
período de março de 1999 a fevereiro de 2012 em um total de 9,24%,
incidindo sobre os vencimentos do mês de março de 2013, extensivo a
todos aposentados e pensionistas.
Para zerar a inflação de 2012 a 2013, haverá reajuste salarial equivalente ao
INPC, extensivo a todos os aposentados e pensionistas.
Os programas de remuneração variável serão extintos à medida que as
tabelas salariais forem recompostas. As novas tabelas incorporarão aos
vencimentos todas as remunerações variáveis, tratando de forma isonômica
todas as carreiras e cargos.
O Município fixará novos pisos salariais:
GRUPO BÁSICO- R$ 1,5 mil
GRUPO MÉDIO- R$ 2,5 mil

$

GRUPO TÉCNICO - R$ 3 mil
GRUPO UNIVERSITÁRIO R$ 4,5 mil
Aumento real do salário de 10%.
Auxílio refeição de R$27,00, independente da jornada de trabalho e faixa
salarial e considerando a isonomia.
Reajuste correspondente ao percentual recebido pelas funções gratificadas
em dezembro de 2008. Reajuste de 8,63% para 15%.
Reajuste de 8.69% concedido apenas aos profissionais do magistério no ano
de 2012, com efeitos retroativos a abril de 2012.
Auxílio transporte fixo, correspondente ao valor de 4 (quatro) vales por dia e
sem desconto, independente da faixa salarial e jornada.
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CARGOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS

Reoorganização da tabela de vencimentos de forma a corrigir as
distorções criadas pela Lei nº 12350/2007, possibilitando igualdade nos
crescimentos vertical e horizontal.
O Município elaborará novos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos
em conjunto com o Sindicato.
Fim da concorrência entre os trabalhadores para os crescimentos na carreira
e sem limitador de vagas.
Valorização por tempo de serviço.
Crescimento vertical para os servidores que ainda estão na Parte Especial.

CLÁUSULAS SOCIAIS E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

Jornada de trabalho de 30 horas semanais.
Criação de comissão recursal para analisar os
recursos dos trabalhadores que discordam da nota
obtida na avaliação do estágio probatório,
mapeamento de competência e programas de
produtividade.

Prazo de 30 dias para que requerimentos
formulados pelos trabalhadores,
individualmente ou por meio do Sindicato,
sejam respondidos.
O Município corrigirá todos os desvios de
função e indenizará o desvio de função
referente ao período que assim permaneceu
com base na Súmula 378 do STF.
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CLÁUSULAS SOCIAIS E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO

A licença para tratamento de saúde de familiares será concedida aos
trabalhadores, mesmo que o familiar não seja dependente economicamente,
desde que provado não haver outro familiar para realizar o atendimento.
A licença em razão de morte de pessoa da família será concedida a todos os
trabalhadores, da mesma forma como já ocorre com o magistério municipal,
nos termos da Lei Municipal 6761/1985.
Mecanismos de remanejamento sistemático e anual entre os locais de
trabalho para os trabalhadores de todas as secretarias.
O Município manterá quadro de pessoal para substituir os trabalhadores que
estiverem em licença acima de três meses.
O Município efetivará procedimento de mudança de área de atuação
Intersetorial, envolvendo todas as secretarias, autarquias e fundações,
conforme previsto na Lei Municipal 11000/2004.
O Município interromperá o processo de terceirização dos serviços públicos.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

O Município editará decreto, em conjunto com o
Sindicato, regulamentando o artigo 95 do Estatuto do
Servidor que trata do horário especial para estudante,
além de assegurar a concessão de bolsas de estudos e
licenças remuneradas para cursos de graduação e pósgraduação.
Os cursos de capacitação devem ser ofertados em
horário de trabalho e amplamente divulgados suas
formas de inscrições e critérios de participação.
Aos trabalhadores em processo de reabilitação serão
ofertados cursos de capacitação.
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IPMC e ICS

Paridade de representação entre trabalhadores e gestores
nos conselhos do IPMC e ICS.
O IPMC ampliará o debate sobre gestão, financiamento,
benefícios, aplicações financeiras e outras questões. Seu presidente
deverá ser eleito pelos servidores.
Os conselheiros terão o direito ao acompanhamento de suas
assessorias sempre que sentirem necessidade.
Concessão de aposentadoria proporcional por invalidez em 90% da
última remuneração (Ministério da Previdência).
Aposentadoria especial aos 25 anos de serviço a todos em condições
insalubres, perigosas e atividades de riscos (Reconhecido pelo STF).

ICS
a) Ampliará e dará qualidade nos
serviços prestados, agilizará o
agendamento das consultas.
b) Firmará contratos e
convênios com profissionais,
hospitais e demais serviços de
saúde, inclusive em todo
território nacional.
c) Retomará os convênios com
outros níveis de complexidade
de acordo com a demanda dos
servidores.
d) Ampliará o número de
médicos no Pronto
Atendimento de forma a garantir
agilidade nos atendimentos.
e) Reestabelecer o número de
médicos especialistas dentro do
ICS
f) Reestabelecer o atendimento

de emergência odontológica
dentro do ICS e sua manutenção
aos conveniados.
g) Rediscutir a gestão,
financiamento e plano de
benefícios, bem como o
regulamento aprovado pelo
Conselho de Administração, pois
em muitos aspectos está em
desacordo com a Lei Municipal
nº 9626/1999.
h) Alterará a composição dos
conselhos de Administração e
Fiscal para assegurar a paridade
entre servidores e gestores.
i) Os trabalhadores do ICS
deverão ser contratados pelo
próprio Instituto ou cedidos
pelo Município em substituição
aos atuais terceirizados.
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SAÚDE DO TRABALHADOR

Auxílio transporte em pecúnia, inclusive quando o servidor estiver em
licença para tratamento de saúde.
Lei incluindo o Assédio Moral dentre as condutas vedadas, bem como a
penalidade administrativa aplicável aos trabalhadores que cometerem tal
infração.
Adotar medidas para garantir agilidade ao atendimento na perícia médica.
Permitir acumulo de dois adicionais, tais como insalubridade e
responsabilidade técnica.
Rever norma que trata das declarações de comparecimento para
atendimentos de saúde e garantir um dia de repouso ao doador de sangue,
bem como restabelecerá os direitos dos servidores que tiveram os dias
descontados.
Rever norma para declarações de comparecimento para atendimentos de
saúde, no sentindo de ampliar o número de declarações e contemplar o
horário de deslocamento.
Investir na melhoria das condições
de trabalho, com adequação dos
equipamentos públicos de acordo
com as normas técnicas de
ergonomia, medicina e segurança
do trabalho. Além de criar
comissões locais de saúde do
trabalhador.
Realizar exames periódicos de saúde, estabelecendo protocolo com o mapa
de riscos para prevenir doenças e tratar aquelas adquiridas ou agravadas.
COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO

Acidentes de trabalho: Permitir CAT anotado pelo sindicato, preparar
profissionais para preenchimento da CAT. Encaminhar ao sindicato cópias das
CATs e discutir.
Divulgar o perfil epidemiológico de saúde dos trabalhadores por categoria do
Município de Curitiba.
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OUTRAS REIVINDICAÇÕES

Redefinir o referencial para a
Gratificação de Difícil
Provimento, estabelecendo
um mesmo nível, padrão e
referência como base de
cálculo para todos os
servidores.

A reivindicação visa evitar
distorções, principalmente
quando ocorre readaptação e o
servidor muda de cargo e permanece
no mesmo local de trabalho. A
distorção ocorre hoje porque o
vencimento inicial de cada cargo é diferente e,
de forma transversa, pode ocorrer redução de
vencimentos.

O Município regulamentará a jornada de sobreaviso de forma a
regulamentar o pagamento das mesmas em valor não inferior a um terço do
valor da hora normal de trabalho.
Assegurar que todos os servidores municipais, independente da faixa
remuneratória, possam realizar compras nos armazéns da Família de
Curitiba.
NEGOCIAÇÕES

Todas as reivindicações específicas dos trabalhadores de cada secretaria ou
órgão da administração direta e entidades da administração indireta,
encaminhadas pelo SISMUC, serão formalmente respondidas em mesa
permanente por cada secretaria, órgão ou entidade com a participação da
SMRH e Procuradoria Geral do Município.
O Município e o SISMUC estabelecerão comissão permanente de
negociação que se reunirá periodicamente e sempre que
necessário para avaliar o cumprimento das questões acordadas e
debater novas reivindicações dos trabalhadores do serviço público
municipal de Curitiba.
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PAUTA
AGENTES ADMINISTRATIVOS

Os agentes administrativos estão
presentes na maioria das secretarias
da Prefeitura de Curitiba. São
aproximadamente três mil
trabalhadores. E essa diversidade
leva as desigualdades salariais e de
gratificações. Por isso, na pauta
específica deste ano, os
trabalhadores reivindicam a revisão
do descritivo de função, plano de
carreira próprio, incentivo a
formação continuada, condições de
trabalho, remanejamento, intervalo
durante a jornada e adicional de
responsabilidade técnica.
Confira trechos _

Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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REVISÃO DO DESCRITIVO DE FUNÇÃO

A revisão do descritivo de funções é necessária para fazer as adequações à
nova realidade. Reivindica-se a revisão do descritivo com a participação dos
servidores envolvidos.
PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS

Muitas carreiras da Prefeitura de Curitiba, exercendo ou não atividades
específicas, possuem planos de carreiras próprios. Reivindica-se a
elaboração do Plano de Cargos Carreiras e Vencimentos para o cargo de
Agente Administrativo.
FORMAÇÃO CONTINUADA

A natureza da atividade
administrativa e as
constantes mudanças nos
processos de trabalho e a
inclusão de novas
tecnologias exigem
continuo processo de
aperfeiçoamento e
atualização. É o que se
reivindica.

MOBILIÁRIO ADEQUADO ERGONÔMICAMENTE

A proteção à saúde do trabalhador é
muito importante para preservar a
qualidade de vida, proteger o processo
de trabalho e não gerar afastamentos
frequentes e até aposentadorias por
invalidez. A proteção à saúde do
trabalhador exige também mobiliário
adequado ergonomicamente e
constante vigilância. É o que se
reivindica.
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REMANEJAMENTO ENTRE AS SECRETARIAS

O deslocamento de um servidor de um segmento para outro mantém o
ânimo do próprio servidor e pode revitalizar as equipes nas diferentes
secretarias, portanto, processos periódicos de remanejamentos são
importantes para a boa gestão pública. Reivindica-se a criação de processo
de remanejamento periódico entre as secretarias com critérios objetivos e
impessoais como já ocorre anualmente na Secretaria
Municipal de Educação.
MUDANÇA DE ÁREA DE ATUAÇÃO

A Lei Municipal 11000 (06/2004) criou o processo
de mudança de área de atuação dentro de um
mesmo cargo. A movimentação na carreira foi
regulamentada por Decreto, mas não há informação de que a mudança
tenha ocorrido em qualquer cargo. Por outro lado, no magistério, com base
na lei 10190/2001, há uma boa experiência em mudança de área de
atuação. Por isso, os agentes administrativos reivindicam a realização de
mudança de área de atuação conforme previsto na Lei Municipal.

INTERVALO

Os agentes administrativos trabalham habitualmente com
computadores, portanto, por analogia ao trabalho dos
digitadores, deve-se assegurar 10 minutos de intervalo a cada
90 minutos trabalhados.
ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Assim como outros profissionais
que assinam documentos e
geram responsabilidade técnica
e, portanto, recebem a
gratificação pela
responsabilidade técnica, assim
atuam diversos agentes
administrativos. Não só assinam
documentos como produzem
outros, prestam informações,
entregam documentos e, sobre

eles respondem
tecnicamente. Por essas
razões reivindicam o
pagamento da gratificação
pela responsabilidade
técnica na mesma forma e
condições dos demais
servidores municipais que
recebem tal vantagem.
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PAUTA POLIVALENTES
Com a aprovação da Lei Municipal
11000, de 3 de junho de 2004,
diversos cargos tiveram sua
nomenclatura modificada para
Polivalente, no entanto, os
servidores realizaram concursos
públicos para cargos específicos com
nomenclatura e descritivos de
funções específicas, tais como
carpinteiros, encanador, pedreiro,
pintor e outros. Por isso, reivindicase a revisão da Lei Municipal
11000/2004 para restabelecer a
nomenclatura e descritivo de
funções dos diferentes cargos para
os quais os atuais polivalentes
fizeram concurso público. Além
disso, esses profissionais requerem
valorização salarial e capacitação.
Confira trechos _
Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

A Lei 11000/2004 tem previsão expressa de que deveria haver formação
para os ocupantes do cargo Polivalente. Ocorre que tal previsão legal não foi
efetivada em sua plenitude. A administração ofertará formação e
capacitação permanente para todos os profissionais tendo em vista também
o restabelecimento da nomenclatura e descritivo de funções.

CRESCIMENTO VERTICAL PARA OS SERVIDORES DA PARTE ESPECIAL

A Lei Municipal 11000/2004 criou uma Parte Especial e outra
Permanente. Ocorre que os servidores da Parte Especial não têm
direito a participar do Crescimento Vertical com ganho de 15% nos
vencimentos. O pedido é seja assegurado aos profissionais da Parte
Especial participação no processo de crescimento vertical.
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PAUTA APOSENTADOS

Mesmo após dedicarem sua vida
profissional ao serviço público de
Curitiba, os aposentados seguem
sendo servidores públicos. E como
tal, também têm necessidades e
pauta de reivindicação para poder
viver com dignidade. Os
aposentados defendem auxílio
transporte, custeio de exames,
ampliação de leis, auxílio
alimentação e correção das
aposentadorias.
Confira _

Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO

Garantir a gratuidade do transporte coletivo de Curitiba e Região
Metropolitana, arcada pelo Município de Curitiba, a todos os aposentados
do Município de Curitiba que tenham idade igual ao superior àquela
estabelecida pelo artigo 1º da Lei Federal 10741/2003 que define quem é
idoso para todos os fins.
CUSTEIO INTEGRAL DE EXAMES

Garantir que o ICS pague integralmente os exames e demais procedimentos
realizados pelos aposentados, de forma que os mesmos não tenham que
procurar os serviços do SUS, gerando ainda maior demanda no sistema.

INCLUSÃO DA ARTROSE NO ROL DA LEI 8786/95

Alterar a Lei Municipal 8687/95 para que a Artrose seja incluída no rol das
doenças ali previstas, pois é uma doença que ataca muitos aposentados e é
justo que os mesmos tenham seus tratamentos integralmente arcados pelo
Município de Curitiba. Ainda sobre a Artrose pede-se que sejam realizados
programas de prevenção da doença.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS APOSENTADOS

Concessão de Auxílio Alimentação aos aposentados, creditando no
Cartão Qualidade, em valor correspondente àquele tido como máximo
consignável para se gastar no Armazém da Família.
CORREÇÃO DAS APOSENTADORIAS

Correção das aposentadorias para
assegurar que nenhum aposentado
receba menos que os pisos reivindicados
na pauta geral e que as aposentadorias
proporcionais não sejam inferiores a um
salário mínimo nacional independente de
complementação.
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PAUTA FISCAIS
Os fiscais do município de Curitiba
exercem, como outros segmentos
do funcionalismo, poder de polícia.
A correta identificação de cada
servidor é muito importante tanto
para os fiscais quanto para a
população. Estando presente em
mais de uma secretaria e cuidando
do meio ambiente, do urbanismo e
do comércio popular, SMAB e URBS,
os fiscais querem um plano de
carreira próprio, gratificação e
adicional por atividade, nova tabela
de vencimentos e descritivo de
função, além de remanejamento e
isonomia.
Confira trechos _

Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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PLANO DE CARREIRAS ESPECÍFICO

Os fiscais municipais também exercem atividades específicas que justificam
a criação de um plano de carreiras que contemplem as
especificidades.
IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL

Reivindica-se a criação de um documento ( credencial, carteira)
de identificação padronizado para todos os fiscais.

GRATIFICAÇÃO

Extensão da gratificação do Comércio Ambulante, Lei 13775/2011, a todos
os fiscais, independente da Secretaria onde o servidor está lotado. Além de
gratificação de risco para a atividade de fiscal, pois em algumas situações
contraria interesses de administrados e até de administradores.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Há fiscais que realizam suas atividades em ambientes nocivos à saúde por
serem insalubres. A esses fiscais reivindica-se adicional de insalubridade.

ELEIÇÃO DE CHEFIAS

O princípio da gestão
democrática mostra a
necessidade e abertura para
que seja realizada a escolha de
chefias entre os seus pares.
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FISCALIZAÇÃO EM DUPLAS

A atividade de fiscalização é uma atividade de
risco, pois em algumas situações se contraria
interesses de administrados e até de
administradores, portanto, os servidores estão
sujeitos a reações inesperadas que podem
colocar em risco a própria integridade física dos
profissionais.

NOVO DESCRITIVO DE FUNÇÃO

Considerando as constantes mudanças na atividade de fiscalização e as
novas exigências reivindica-se a elaboração de novo descritivo de função
para a carreira de fiscal.
REMANEJAMENTO ENTRE SECRETARIAS

Para buscar a melhor qualidade no serviço público e a eficiência do
mesmo deve-se aproveitar o potencial de cada servidor onde melhor
possa contribuir com a Administração Pública.
O deslocamento de um servidor de um segmento para outro
mantém o ânimo do próprio servidor e pode revitalizar as equipes nas
diferentes secretarias. Reivindica-se a criação de processo de
remanejamento periódico entre as secretarias com critérios objetivos
e impessoais como já ocorre anualmente na Secretaria Municipal de
Educação.

ISONOMIA REMUNERATÓRIA

São pequenas as diferenças das atividades de fiscalização entre uma
secretaria e outra, pois a essência é mesma, portanto, não há justificativa
para diferenças remuneratórias entre fiscais por estarem lotados em
diferentes secretarias.
Reivindica-se a isonomia de vencimentos para todos os fiscais, independente
da secretária que o mesmo esteja lotado.
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PAUTA EDUCADORES
Maior categoria da Prefeitura de
Curitiba, com mais de quatro mil
servidores, a educação definiu sua
pauta buscando valorização
profissional e salarial baseada em
leis como a do Piso Nacional da
Educação e da hora-atividade. A
categoria entende como
fundamental a isonomia com o
magistério municipal. Destaca-se
também na pauta a redução de
jornada, aposentadoria especial,
formação de educadores
especializados em educação
especial, realização de concursos
públicos, capacitação sobre inclusão,
dimensionamento, fim da
terceirização na alimentação,
eleições para direção e mais
segurança, entre outros.
Confira _
Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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20 HORAS SEMANAIS

Os educadores que atuam nos CMEIs passaram de cuidadores de crianças
em creches nos anos 80 para educadores, cujo requisito de escolaridade é o
nível médio com formação em magistério ou Pedagogia com habilitação
para as séries iniciais do ensino fundamental. Há o cumprimento do
requisito de escolaridade e atividades que se equiparam aos professores
municipais, no entanto, têm uma jornada 100% maior. Além disso, o grau de
complexidade e desgaste emocional que justifica a jornada de 20 horas
semanais para os professores é a mesma enfrentada pelos educadores. Por
isso, se requer a redução sem redução de vencimentos ou prejuízo à
comunidade.
HORA PERMANÊNCIA

A hora permanência do educador é um
direito subjetivo seu mas também dos
educandos que são destinatários da
educação pública de qualidade. Reivindica-se
o cumprimento do artigo 8º da Lei Municipal
12348/2007 que instituiu a hora
permanência; e implantação da Lei do Piso
Nacional do Magistério, Lei 11738/2008, no
que diz respeito a 33% hora atividade.
FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL

Requer-se que no quadro de pessoal dos CMEIs haja educadores com
especialização em educação especial para garantir qualidade no
atendimento à criança de inclusão sendo antes capacitados pela
SME.
EDUCADOR/ALUNO POR SALA

Nas escolas municipais, quando ocorre a inclusão de aluno especial há
redução no número total de alunos, o que não tem ocorrido em CMEIs.
Reivindica-se que nas unidades onde haja a inclusão de um educando
especial aconteça a redução de 5 crianças e o reforço da equipe com mais
um educador.
AGILIDADE DA CANE

A agilidade na visita da Coordenadoria de Atendimento às Necessidades
Especiais quando necessitado e a devolutiva dos diagnósticos e laudos, é
fundamental para a efetivação no processo de inclusão e desenvolvimento
da criança.
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ISONOMIA COM O MAGISTÉRIO

A valorização profissional prevista na Constituição
Federal, Lei de Diretrizes de Bases da Educação e
Lei do FUNDEB deve ser aplicada igualmente aos
educadores. Se reivindica é a adequação do plano
de carreiras de forma a estabelecer isonomia com
o magistério no tocante aos crescimentos e
criando regras que eliminem a concorrência entre
colegas de trabalho.

APOSENTADORIA ESPECIAL

O parágrafo 5º da Constituição Federal e a lei 11301/2006 asseguram a
redução na idade e tempo de contribuição aos professores. Reivindica-se
aposentadoria especial aos educadores com redução de 5 anos na idade e
tempo de contribuição dada a complexidade e especificidade do trabalho
estabelecendo isonomia com o magistério.
DIA DO EDUCADOR

No Brasil, a instituição de um dia em que se homenageia
determinado profissional é uma forma de valorizá-los. Que o dia 16
de outubro seja fixado como Dia do Educador e que conste no
calendário dos CMEIs e das datas comemorativas de Curitiba.

CURSOS DE PRIMEIROS SOCORROS

São frequentes as situações em que
membros das equipes precisam prestar
os primeiros socorros a educandos até
que sejam encaminhados ao serviço
especializado. Mas o despreparo de um
servidor ao prestar o primeiro
atendimento pode resultar em ineficiência
e até agravamento do caso. Por isso,
reivindica-se a oferta a todos os trabalhadores
da Educação cursos práticos e contínuos de
noções básicas de primeiros socorros
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DIMENSIONAMENTO

Reivindica-se a revisão do dimensionamento de pessoal de forma a
equilibrar a relação número de funcionários em relação ao de crianças nos
CMEIs.
ALIMENTAÇÃO

Fim da terceirização da alimentação dos CMEIs de forma a garantir a
qualidade dos alimentos fornecidos aos educandos. Além disso, incluir o
SISMUC no Conselho de Municipal de Alimentação Escolar por representar
parte expressiva dos trabalhadores da educação.
ELEIÇÕES DIRETAS

DIR

EÇÃ

O

O princípio da gestão democrática da educação
previsto na Constituição Federal e LDB não se
restringe apenas às escolas, mas se aplica a
todos os espaços educacionais, portanto,
também aos CMEIs e Núcleos Regionais de
Educação. Reivindica-se eleição direta de
diretores de CMEIs e chefes de núcleo como
forma de implantar efetivamente a gestão
democrática da comunidade escolar.
GUARDAS MUNICIPAIS

Como forma de garantir a segurança nos CMEIs, designar GMs com
condições adequadas de trabalho para estas unidades.
COMPUTADORES

Os educadores desenvolvem amplo trabalho de relatórios, pareceres,
projetos, plano anual e de rotinas, portanto, é necessário, para realização
dos mesmos em tempo hábil, computadores e impressoras em número
suficiente com acesso a internet para pesquisas pedagógicas.
COLÔNIA DE FÉRIAS

Realizar cuidadoso estudo sobre as colônias de férias para reavaliar a
continuidade das mesmas.
PRAZO DA TRANSIÇÃO

Ampliação do prazo de transição da parte especial para a parte permanente
do plano de carreiras até o momento em que o último cargo da parte
especial fizer a transição ou ficar vago.
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PAUTA SAÚDE
Centros Médicos de Urgência e
Emergência (CMUM), Unidades de
Saúde (US), Núcleos de Apoio em
Atenção Primária em Saúde
(NAAPS), Estratégia Saúde da Família
(ESF), programas de saúde bucal,
Laboratório Municipal etc. A saúde
de Curitiba, uma das melhores do
país é composta por servidores de
diversas formações e áreas com um
interesse em comum: cuidar bem do
cidadão curitibano. E para que esse
trabalho melhore cada vez mais, a
pauta da saúde enfoca redução de
jornada, mais segurança e
valorização salarial, isonomia e
reenquadramento, contratação e
reorganização dos espaços, plano de
carreira e fim das terceirizações.
Confira trechos _

Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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30 HORAS

A Lei Municipal 13902/2011 reduziu a jornada semanal dos
enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem,
auxiliares de saúde bucal e técnicos em saúde bucal para 30 horas.
Mas 12% dos trabalhadores da saúde foram mantidos com jornada de 40 horas.
O que se reivindica é a extensão da jornada de 30 horas semanais para todos os
cargos da saúde.
INCORPORAÇÕES E GRATIFICAÇÕES

Os servidores municipais que atuam na ESF recebem uma gratificações
variadas, sendo 80% para médicos e dentistas, 60% para enfermeiros e
equipes dos NAAP's e 50% para auxiliares e técnicos. Isso demonstra que
salários maiores ganham mais. Por isso, se reivindica isonomia na
Estratégia Saúde da Família com gratificação de 80% para todos.
Tanto IDQ quanto a gratificação da ESF têm sido pagos apenas sobre o
vencimento do cargo e não sobre o valor da gratificação do Regime
Integral de Trabalho. Requer-se o pagamento das referidas gratificações
também sobre os valores devidos em razão do Regime Integral de
Trabalho, criado em 2010.
A Lei Municipal 10817/2003 trata da gratificação pelo risco de vida como
inerente ao cargo dos médicos e dentistas, garantido incorporação integral
na previdência. Já os demais cargos que recebem a gratificação o
incorporam aos proventos apenas proporcionalmente ao tempo de
contribuição. Por isso, se requer a incorporação integral da gratificação
pelo risco de vida e saúde/insalubridade a todos os profissionais da saúde
que a recebem.

Reivindica-se o pagamento de gratificação aos servidores do SUEC e da
Vigilância Sanitária nos moldes da gratificação do ESF, bem como gratificação
específica aos servidores da saúde que estão lotados no CEO (Centro de
Especialidades Odontológicas), Amigo Especial, Ambulatórios de Saúde e
CMAE's (Centros Municipais de Atendimento Especializado) em razão das
especificidades e especialidade das atividades e contínua a reivindicação de
suas incorporações ao vencimento básico.
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INCORPORAÇÕES E GRATIFICAÇÕES

A gratificação do IDQ entre um CMUM e outro é diferente, podendo ser
30%, 40% ou 50% em razão de situação que existia quando da criação dos
então postos 24 horas. Requer-se o pagamento de 50% de gratificação para
todas as unidades.
Conceder aposentadoria especial aos 25 anos de serviço a todos os
servidores que trabalham em condições insalubres, perigosas e atividades
de risco, com fundamentos nos mandados de injunção impetrados pelo
SISMUC e julgados procedentes pelo STF.
Reconhecer como hora extra ou RIT, para fins de incorporação à
aposentadoria, todo o período que os servidores com jornada de 20 horas
semanais dobraram sua jornada para atuar no ESF ou outros programas,
bem como em razão da ocupação de função gratificada.
CONDIÇÕES DE TRABALHO E EQUIPES

As plantas físicas das USs são de um período em que ali funcionava
basicamente o atendimento médico com equipes bastante reduzidas.
Dessa forma, espaço às equipes dos NAAPS não foram previsto. Por
isso, reivindica-se a adequação do espaço físico para comportar as
equipes do NAAPS e outros profissionais que integram a equipe de
saúde.
Reivindica-se que cada equipe do NAAPS responda no máximo por 2
Unidades de Saúde para completa realização de suas atribuições.
Requer-se maior agilidade na realização da manutenção e reparos nas
unidades de saúde.
As novas exigências das políticas de saúde e a diversidade de necessidades da
população exigem a formação das equipes do NAAPS com mais profissionais,
tais como Assistente Social, Biólogo, Médico Veterinário e Fonoaudiólogo de
acordo com a realidade de cada local.
A atual composição das equipes quanto ao número de servidores e
especialidades, de muitos equipamentos da saúde não atende
às reais necessidades devido as vagas abertas e afastamentos
de muitos servidores, portanto, requer-se o
dimensionamento das equipes de forma a atender todas as
demandas e a realização de concurso público para os cargos
que possuem vagas abertas.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO E EQUIPES

Rever processos de compras/ licitações na PMC, garantindo a reposição
contínua de materiais e equipamentos necessários à execução do trabalho
dos profissionais de saúde é uma reivindicação para preservar a qualidade
do serviço público.
A atual inicia processo de expansão da ESF nas Unidades com equipes
mínimas, ou seja, composta por médicos, enfermeiros e auxiliares de
enfermagem. Sse reivindica é que as equipes de Saúde bucal, bem como as
equipes dos NAAP's sejam incluídos neste processo de forma a acompanhar
esta expansão. Além da expansão continuada a fim de que as Unidades de
tornem integralmente em ESF. Reivindica-se também que a atual lista dos
aprovados no processo seletivo interno para esta estratégia seja respeitada,
bem como os profissionais lotados nas Unidades participantes do processo.
A vulnerabilidade dos usuários dos CMUMs e o grau de complexidade exige
a inclusão de profissionais que possam realizar o trabalho de acolhimento e
encaminhamento social, portanto, se reivindica a inclusão de Assistente
Social nas equipes dos CMUMs.
É indispensável a inclusão de novos itens no rol dos equipamentos de
proteção individual (EPI), pois outra é a realidade dos trabalhadores da
saúde atuando fora das unidades expondo-se a novos riscos, inclusive
ambientais.
SEGURANÇA

SEGURANÇA

Os trabalhadores da saúde têm desenvolvido suas atividades em
constante insegurança. Nas unidades de saúde, CMUMs, sede do
SAMU e Central de Leitos, laboratório e outros equipamentos não há
permanente presença de guardas municipais. reivindica-se a
manutenção de guardas municipais em todas as unidades da SMS e
especialmente naquelas aqui mencionadas.

As unidades de saúde têm sido abertas por funcionários designados pela
chefia sem que tenham essa atribuição no seu descritivo de função.
Reivindica-se que as chefias imediatas se abstenham de exigir de servidores
dos cargos típicos da saúde que se responsabilizem pela abertura e
fechamento das unidades e façam pessoalmente.
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CARGOS E VAGAS

Há uma tendência nacional a substituir progressivamente os auxiliares de
enfermagem por técnicos de enfermagem, no entanto, em Curitiba não
foram abertas vagas e realizado concurso para o cargo de Técnico de
Enfermagem. Reivindica-se a abertura de vagas para o cargo de Técnico de
Enfermagem nas equipes de saúde e realização e preenchimento das
mesmas.
O controle e entrega de medicamentos em unidade de saúde têm sido feitos
por auxiliares de enfermagem. Se requer a criação do cargo de Auxiliar de
Farmácia e contratação de pessoal para realizar as atividades no âmbito das
farmácias.
Com duas leis, o cargo de atendente de saúde foi desmembrado em Auxiliar
de Enfermagem e Auxiliar de Consultório Dentário com enquadramentos
médio e básico, respectivamente. O que se reivindica é a alteração do plano
de carreiras para enquadrar o atual cargo de Auxiliar de Saúde Bucal no
nível médio de escolaridade.
AMBULÂNCIA

As ambulâncias da SMS, do SAMU ou não, trabalham sem auxiliares
de enfermagem e responsáveis pela condução da maca com o
paciente, fazendo com que os auxiliares de enfermagem das unidades
de saúde tenham que acompanhar o paciente na ambulância e
transportar a maca com o usuário. O que se reivindica é que cada
veículo que realiza transporte de usuários tenha um Auxiliar de
Enfermagem a ele vinculado e, no caso de ambulância, que haja
também um profissional habilitado para conduzir as macas.
A limpeza das
ambulâncias, depois do
transporte de pacientes,
tem sido realizada por
auxiliares de enfermagem
e motoristas, o que não é
sua atribuição legal.
Reivindica-se a designação
de outro profissional para
realizar a limpeza.
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TERCEIRIZAÇÕES

Parte dos serviços dos CAPS e dos CMUMs funcionam com serviços
terceirizados, desvirtuando a natureza do serviço público. Requer-se a
lotação de servidores municipais concursados nas unidades mencionadas.
Contra as recentes terceirizações, se reivindica o fortalecimento do serviço
público com a realização de concursos e a retomada dos serviços
privatizados e terceirizados para que os mesmos passem a ser realizados
por servidores de carreira.
ACUMULO DE ADICIONAL

O Adicional de Insalubridade/Risco de Vida e Saúde somente é acumulável
com o Risco Técnico do Motorista, o que impede servidores que recebem a
gratificação pela Responsabilidade Técnica de receberem o Adicional de
Insalubridade/ Risco de Vida e Saúde. Se requer que seja autorizada a
acumulação do Adicional por Insalubridade/Risco de Vida e Saúde com a
gratificação Responsabilidade Técnica nos caso em que as duas situações
estejam presentes.

PLANO DE CARREIRA

As leis federais 8080/90 e 8142/90 criaram a
exigência de planos de carreiras para os
trabalhadores do SUS da mesma forma que a LDB
exigiu planos de carreiras para os profissionais do
magistério. O CNS definiu diretrizes para a
elaboração dos planos de carreiras específicos. O
magistério já tem plano próprio enquanto que a
saúde, não. Reivindica-se um plano de carreiras
para os trabalhadores do SUS com base nas
diretrizes do Conselho Nacional de Saúde.

ELEIÇÃO

O princípio da gestão democrática mostra a necessidade e abertura para que
sejam realizadas a escolha de chefias entre os seus pares.
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PAUTA
GUARDAS MUNICIPAIS
A Guarda Municipal está entre os
principais serviços prestados pelo
poder público. Se for bem treinada,
capacitada e valorizada
salarialmente, o retorno é segurança
e tranqüilidade para todos. Nesta
pauta, a GM, representada pelo
Sismuc, que conquistou quase o
dobro do salário em poucos anos,
além de outras conquistas,
reivindica melhor jornada e
condições de trabalho, a criação do
estatuto e a revisão do plano de
carreira, auxílio transporte e
psicossocial, isonomia em
gratificações, eleição de chefias e
aposentadoria especial.
Confira _

Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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REVISÃO DO PLANO DE CARREIRAS

Rediscutir a lei nº 13.769/2011 que reestrutura a carreira de Segurança
Municipal para ampliar as possibilidades de crescimento na carreira sem
limite de vagas e concorrência entre os servidores, bem como para melhorar
a remuneração dos servidores.
JORNADA E TRABALHO

Rediscutir o decreto nº 1894/2011 que regulamenta jornada e escalas de
trabalho da carreira de segurança municipal com vistas a humanizá-la e
assegurar a digna remuneração.
Melhorias nas condições de trabalho dos servidores adequando os espaços
físicos e fornecendo equipamentos, armamentos, materiais adequados ao
bom desempenho da função, em especial rádios, telefones ou ramal
específico.
ADICIONAL E ISONOMIA

Pagamento do adicional de insalubridade quando trabalhando expostos a
agentes nocivos à saúde.
Parte da remuneração variável paga pela Prefeitura será incorporada
em março de 2013. Reivindica-se o princípio da isonomia e que se
estenda tal incorporação aos guardas municipais.
ELEIÇÃO

Escolha de chefias por meio de eleição direta em que todos os servidores
da Secretaria possam votar.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Conceder aposentadoria especial aos 25 anos
de serviço a todos os servidores que
trabalham em condições insalubres,
perigosas e atividades de riscos, com
fundamentos nos mandados de injunção
impetrados pelo SISMUC e julgados
procedentes pelo Supremo Tribunal Federal.
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ISENÇÃO NO TRANSPORTE COLETIVO

Para os guardas municipais mediante apenas a apresentação de documento
comprovando que é ocupante do referido cargo.
ESTATUTO PRÓPRIO

Criação de Comissão Paritária, com a presença de
indicados pelo SISMUC, para realizar a discussão do
estatuto próprio da Guarda Municipal de Curitiba e
corregedoria.

EQUIPAMENTOS E APOIO

Fornecimento regular dos Equipamentos de Proteção Individual em todas as
situações. Em dias de jogos, fornecer capacetes, escudos, caneleiras, materiais
para controle de distúrbio civil e viatura com gaiola.
Assegurar a cautela das armas para que possam se proteger também
fora do horário de trabalho, pois vêm sendo vítimas de ameaças e
agressões até mesmo em suas casas, conforme Estatuto do
Desarmamento, Lei 10.826/2003, alterado pela Lei 11706/2008.
CAPACITAÇÃO

Realização de programa de capacitação e formação continuadas aos
guardas municipais com vistas à melhoria na qualidade do serviço prestado à
população.

PSICOSSOCIAL

Realização de programa de apoio psicossocial aos
guardas municipais e seus familiares com consultas e
exames periódicos bem como tratamento
prolongado se necessário, tudo em razão da
atividade que está habitualmente exposta a
desgastes emocionais e riscos.
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PAUTA
TRABALHADORES DE ESCOLA
Os trabalhadores de escola são
formados por agentes
administrativos e auxiliares de
serviços escolares. Os inspetores
cuidam do recreio, da entrada e
saída dos alunos, fazem
atendimento no pátio, entre outros.
Já os administrativos são
responsáveis pela parte burocrática
dentro da escola e CMEI’s. Esse
segmento reivindica a redução da
jornada de trabalho, a
implementação do programa
Profuncionário em Curitiba, plano
de carreira específico, isonomia no
calendário escolar e aposentadoria
especial.
Confira _

Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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30 HORAS SEMANAIS

Baseados na Lei de Diretrizes Básicas da Educação e tendo como referência
os processos de aprendizagens colaborativas e interativas, que considerem
todos os integrantes da escola protagonistas do processo educativo,
reivindica-se que o município reduza a Jornada de Trabalho dos
trabalhadores de escola para 30 horas semanais sem redução de
vencimentos e sem diminuição do atendimento a comunidade.

PROFUNCIONÁRIO

Firmar convênio com IFPR (Instituto Federal
do Paraná), valorizando a formação dos
trabalhadores de escola. Respeitando as
clausulas do convênio e as necessidades
dos trabalhadores.
Com o objetivo de valorizar e capacitar os
trabalhadores voltados para a educação
escolar, ofertando elementos
motivadores de progressão funcional e
conhecimentos técnicos para o
aprimoramento de seu trabalho propiciando a
competência profissional legitima a ação do
funcionário de escola, conferindo-lhe identidade com a atividade que
realiza e a dignidade da profissão, estabelecendo, entre outras atribuições,
sua participação na elaboração da proposta pedagógica, na preparação e
na avaliação do trabalho educativo.

PLANO DE CARREIRA

Criar novo plano de carreira em cosonância com a formação do
profuncionário, em que se estabelece funções dentro dos espaços
educacionais de acordo com os parâmetros pedagógicos. Traduzindo numa
ação concreta de valorização. Adequar o plano de carreiras de forma a
estabelecer isonomia com o magistério no tocante aos crescimentos.
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PRIMEIROS SOCORROS

Ofertar a todos os trabalhadores da Educação cursos de noções básicas de
primeiros socorros práticos e contínuos.

DIMENSIONAMENTO

Rever o dimensionamento de pessoal de forma a equilibrar a relação
número de funcionários em relação ao de crianças nas Escolas, Contra turno
e CEI.
PERCENTAGEM DE CRIANÇAS

Reduzir número de crianças por profissionais da educação, já que os espaços
físicos nos equipamentos educacionais da PMC não propiciam segurança da
forma como está organizado na quantidade de crianças por auxiliar de serviços
escolares.

APOSENTADORIA

Aposentadoria especial ao completar 25 anos dada a complexidade
do trabalho estabelecendo isonomia com o magistério.

FORMAÇÃO CONTINUADA

O reconhecimento social e profissional dos
funcionários de escola requer a construção e a
assimilação de alguns Conceitos básicos,
imprescindíveis à valorização, como, por
exemplo: a instituição da identidade
profissional, que implica a compreensão de que
o funcionário não é mero executor de tarefas,
pois planeja, executa e avalia sua atuação; a
compreensão de que a escola constitui espaço
privilegiado de formação, sendo todos os que
nela atuam responsáveis pela transmissão de
cultura e construção do conhecimento, dentro
ou fora da sala de aula. Desta forma é
necessária a formação continuada para avançar
no processo pedagógico.
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PAUTA FCC
A cultura é elemento fundamental e
insubstituível na construção da própria
identidade nacional e regional. Para
que ela seja fortalecida, é necessário
que o trabalhador da Fundação
Cultural de Curitiba seja valorizado. Por
isso, na pauta específica, os
trabalhadores reivindicam a criação do
plano de carreira, concurso público
com o interesse de ampliar “o direito a
cultura para a população curitibana”,
formação e capacitação profissional,
fim das terceirizações e melhores
condições de trabalho. A pauta ainda
destaca a eleição de chefias,
enquadramento e novos critérios para
gratificações. Outro ponto
fundamental da pauta é a destinação
de 1% dos recursos da Prefeitura de
Curitiba para a cultura.
Confira _

Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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CONCURSO PÚBLICO

O Último concurso para A FCC foi na década de 1990. É necessário o
investimento na política cultural que tem um grande destaque, inclusive na
economia do País, como fonte de geração crescente de empregos e renda.
Garantir o direito a cultura para a população curitibana é valorização da
cultura. Por isso, se requer que sejam implementadas as políticas para esse
fim e realização de concurso público.
PCCS

Os Planos de Carreira, Cargos e Salários devem abranger todos os
trabalhadores que participam dos processos de trabalho, desenvolvidos pelos
órgãos gestores e executores dos serviços, programas, projetos e benefícios
culturais da Administração Pública Direta e Indireta. Os servidores da FCC
reivindicam plano de carreira próprio para atender às especificidades.

FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Considerando a transformação substancial ocorrida nas últimas
décadas na área da cultura é necessário ampliar e introduzir novos
métodos, técnicas e instrumentos diversificados de reflexão e
administração. Há exemplo da proposta do Ministério da Cultura para
desenvolvimento da política nacional. Devem ser respeitados
também os saberes, acúmulos, conhecimento dos servidores e
possibilitar a construção de um banco de talentos dos servidores de
carreira da FCC da administração direta e indireta. Reivindica-se a
adoção de política de formação continuada para os servidores.

ORÇAMENTO

Entendendo como fundamental a valorização da política
publica de cultura é necessário investimentos do
município considerando que Curitiba possui o 4º maior
orçamento entre as grandes capitais do país e que esta
política vem contribuindo para o desenvolvimento
econômico, é necessário investir e não contar somente
com a lei de incentivo a cultura.
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MANUTENÇÃO

Ao longo dos anos os espaços da fundação foram sendo sucateados,
vendidos, permutados e outros que ainda são patrimônio necessitam de
reformas, conservação e mudanças, essas mudanças se traduzem em
condições de trabalho e melhora no atendimento a população. Em especial
as condições do circo da cidade.
CONDIÇÕES DE TRABALHO

O atendimento para a população curitibana é feito diariamente desta forma é
necessário rever processos de compras/licitações na PMC e Fundação,
garantindo a reposição contínua de materiais e equipamentos necessários à
execução do trabalho dos profissionais é uma reivindicação para preservar a
qualidade do serviço público.
MECENATO

Modificar a legislação para que servidores da Fundação Cultural possam
participam dos editais da Lei do Mecenato.
ELEIÇÕES

O princípio da gestão democrática mostra a necessidade e abertura
para que seja realizada a escolha de chefias entre os seus pares.
FUNÇÕES GRATIFICADAS

A existência de um corpo técnico qualificado
é fundamental, desta forma as funções
gratificadas não podem ser escolhidas de
forma aleatória ou por proximidades e sim
pela capacidade profissional.
POLÍTICA DE RH

É importante reforçar o principio da gestão democrática que apresenta
outras formas de gerenciar oportunizando transparência e democracia
através da participação, oportunidades, necessidades e especificidades.
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ENQUADRAMENTO

Com a implantação da lei 10630/2002 e criação da Guarda Municipal, os
profissionais auxiliares administrativos (ex-vigias) que executavam o e
continuam executando nos dias de hoje a segurança dos patrimônios públicos
ficaram de fora deste plano de cargos e carreiras e salários. Requer o
enquadramento no Plano de Carreiras da Guarda Municipal com todos os
direitos e garantias.

FIM DAS TERCEIRIZAÇÕES

Nos últimos quatro anos a Fundação Cultural de Curitiba (FCC)
repassou ao Instituto Curitiba de Arte e Cultura (ICAC) o equivalente a
R$ 12,7 milhões. Praticamente todos os contratos em especial com o
ICAC, visam substituir funcionários. Estes funcionários ao longo dos
anos foram capacitados para a execução do trabalho em vários
setores da FCC e estão sendo substituídos por estagiários sem
nenhum preparo tornando o atendimento precário reduzindo a
qualidade do serviço. Devido às terceirizações inexiste hoje a oferta
de programas culturais como música, artes cênicas, audiovisual,
literatura, artes visuais, patrimônio histórico, artístico e cultural,
folclore, artesanato, cultura popular e demais manifestações culturais
tradicionais entre outros principalmente nas áreas periféricas.
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PAUTA FAS

Os trabalhadores da Fundação de Ação
Social exercem um importante
trabalho de inclusão e garantia de
direitos em Curitiba. Sua atuação
resulta em prêmios e, principalmente,
na melhoria de vida das pessoas. E
para que este trabalho siga
melhorando, os servidores da FAS
reivindicam isonomia em gratificações,
plano de carreira específico, redução
de jornada e aposentadoria especial,
mais segurança no local de trabalho,
capacitação, entre outros.
Confira _

Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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AMPLIAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO

Na Lei 13.776\2011, que institui a gratificação em
local de proteção social na FAS, lê-se que: esta se
circunscreve estritamente à Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais (Resolução n. 109 de 11 de
novembro de 2009, do Conselho Nacional de
Assistência Social – CNAS, em conformidade com a
Lei Federal n.8742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei
Orgânica de Assistência Social – LOAS) e abrange
exclusivamente os servidores lotados e em exercício
nas unidades e serviços em que se promova o
acolhimento de famílias e /ou indivíduos com os
vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de
lhes garantir proteção social. Tal gratificação, em sua
operacionalização, abrangeu exclusivamente os
servidores que atuam nas seguintes unidades:
Unidades Institucionais de Passagem e Abrigamento,
Unidades Institucionais e/ou Serviços para Pessoas
em Situação de Rua – CREAS Pop, de Atendimento
Emergencial para Vítimas de Violência em Domicílio –
SAV, Central de Vagas e Casa de Acolhida e Regresso –
CAR, ficando excluídos do recebimento desta
gratificação os demais locais, inclusive CRAS e demais
CREAS. Nós, servidores da FAS, compreendemos que
o recebimento desta gratificação, restrito a estes
serviços, deve ser ampliado, uma vez que a proteção
social é exercida em todos os serviços executados na
Assistência Social como um todo, e que há serviços
que também promovem o acolhimento de famílias
e/ou indivíduos com os vínculos familiares rompidos
ou fragilizados, executados em CRAS e CREAS, e que
não foram contemplados.

REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO

Devido à natureza do trabalho e o desgaste
físico e emocional é necessária a redução da
jornada semanal de trabalho para 30 horas,
sem redução de vencimentos, com a
incorporação de horas extras, DSR's.
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PCCS

Os Planos de Carreira, Cargos e Salários devem abranger todos os
trabalhadores que participam dos processos de trabalho no SUAS,
desenvolvidos pelos órgãos gestores e executores dos serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais da Administração Pública Direta e
Indireta. Reivindica-se a criação do referido Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (vencimentos) para que haja mais participação do sindicato e
trabalhadores do SUAS na elaboração e implementação do mesmo.

APOSENTADORIA ESPECIAL

Reivindica-se aposentadoria especial ao completar 25 anos de serviço dada
à complexidade do trabalho da assistência social e demais condições
especiais de trabalho dos servidores que atuam no SUAS de Curitiba.
ESCALAS DE TRABALHO

Reivindica-se a garantia de que toda e qualquer mudança na escala de
trabalho tenha efetiva participação do sindicato, na formulação, estudos e
aplicação. Reivindica-se que as mudanças sejam sempre resultadas de
acordo entre a Administração Municipal e o SISMUC.
SEGURANÇA

Como forma de garantir a segurança nos CRAS, CREAS, Liceus de
Ofício, Abrigos e Casa de Regresso, reivindica-se que sejam
designados guardas municipais para estas unidades, inclusive no
período noturno, finais de semana e em ocasiões de atividades
extras.
DIMENSIONAMENTO

Reivindica-se que o dimensionamento das
equipes observe, no mínimo, aquela
preconizada na NOB-RH SUAS, realizando
ampliações nas equipes para melhorar a
qualidade do serviço prestado. Convocar
pessoas dos concursos em aberto ou abrir
novos concursos para repor a falta de pessoal
e manter equipes completas.
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SAÚDE DO TRABALHADOR

Monitoramento e acompanhamento semestral dos ambientes de trabalho
com atualização do mapa de risco pelo técnico e engenheiro do trabalho.
Acompanhamento e programas de prevenção a saúde mental e física dos
trabalhadores das assistências sociais.
Reformulação, com participação dos representantes do sindicato, dos
espaços físicos, conforme normas brasileiras de segurança do trabalho e
NOB RH SUAS.
Fornecimento imediato de Equipamentos de Proteção Individual para os
servidores ao entrarem na FAS e sempre que houver necessidade.

CAPACITAÇÃO

Reivindica-se que sejam adotadas políticas para atualização e
aperfeiçoamento permanentes dos servidores. Para tal é necessário
assegurar ainda a participação efetiva dos (as) trabalhadores (as) na
construção de um programa de capacitação continuada. Para a
realização da formação dos servidores, sempre que possível, utilizar
da experiência do quadro próprio da FAS ou servidores lotados que
possui formação, capacitação e acúmulo de debate sobre a política
de assistência social e outras, conforme NOB RH SUAS.
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PAUTA SMAB

Os servidores da Secretaria de
Abastecimento lidam com o
fornecimento de produtos alimentícios
para os curitibanos, nos vários
equipamentos distribuídos pela cidade,
além de realizar fiscalizações,
garantindo a qualidade dos produtos.
Nesta pauta, os trabalhadores pedem
melhorias nas condições de trabalho,
redimensionamento de pessoal,
programa de pausa na jornada, eleição
de chefia e descritivo de função.
Confira _

Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO

Regulamentar o horário dos operadores de caixa respeitando o horário de
descanso de cinco minutos a cada hora de trabalho. Viabilizar programa de
informática que bloqueie 5 caixas na hora do descanso, não
comprometendo os quinze minutos, dessa forma a conferência final do
caixa. Devem ser aplicadas subsidiariamente as Normas Regulamentadoras
do Ministério do Trabalho e legislação que protegem os trabalhadores
contra doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho.
PROGRAMA DE PAUSA

Implantação e efetivação do Programa Pausa para a Qualidade em todos os
Armazéns da Família de (15) quinze minutos antes do início do trabalho.

ESTRUTURA ARMAZÉNS

Adequar ergonomicamente o mobiliário dos Armazéns da Família e
outras unidades da Secretaria, com posicionamento frontal do
monitor, computadores novos, esteira rolante e gavetas dos caixas
automáticos.
Assegurar que em todas as unidades da Secretaria Municipal do
Abastecimento haja estrutura física adequada, com vestiários e
banheiros femininos e masculinos, espaço amplo e próprio para
refeição dos trabalhadores, iluminação e ventilação adequada.
Assegurar também a participação dos trabalhadores na elaboração
dos projetos de construção e reformas de prédios destinados aos
Armazéns da Família e outros.
Os equipamentos danificados atrapalham a rotina e realização do trabalho
diminuindo a eficiência e ocasionando doenças. Uma esteira travada, por
exemplo, exige esforço dobrado ao invés de reduzir danos a saúde do
trabalhador.
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DESCRITIVO DE FUNÇÃO

Discussão com os trabalhadores para reformular as descrições de funções
dos servidores da Secretaria do Abastecimento. A natureza do trabalho dos
agentes administrativos lotados nesta secretaria difere dos outros agentes
lotados nas outras secretarias, portanto, deve-se buscar o tratamento
diferenciado para os servidores mencionados.

GESTÃO PARTICIPATIVA

O princípio da gestão
democrática mostra a
necessidade e abertura para
que seja realizada a escolha de
chefias entre os seus pares.
Realização de reuniões
periódicas de equipe, com a
presença das coordenações,
com calendários previamente
fixados.
É importante reforçar o
principio da gestão democrática
que apresenta outras formas de
gerenciar oportunizando
transparência e democracia
através da participação,
oportunidades, necessidades e
especificidades.

REDIMENSIONAMENTO

Formar equipes compatíveis com a
demanda dos serviços, ofertando vagas em
concurso público sempre que necessário e
garantindo funcionário volante para
substituição nos casos de licenças (prêmio,
para tratamento de saúde e outras).
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PAUTA FINANÇAS

As contas da cidade, o dinheiro que
entra, que sai, os restos a pagar, a
verba empenhada, tudo isso passa
pelo crivo dos servidores das finanças.
Tanta responsabilidade exige
valorização e respeito. Nesta
Campanha de Lutas, esses
trabalhadores reivindicam processos
de remanejamento, gratificação e
incorporação.
Confira _

Obs: Essa cartilha não tem valor jurídico.
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REMANEJAMENTO

Processo de remanejamento entre
os setores sem qualquer tipo de
prejuízo de remunerações.

GRATIFICAÇÃO

Gratificação de
responsabilidade técnica
financeira para todos os
servidores da SMF.

INCORPORAÇÃO

Incorporação da gratificação ao vencimento
base instituída pelas leis municipais
nº11874/2006 e 8579/1994.
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