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LICENÇA MATERNIDADE
Fica instituído no âmbito do servidor público municipal o 

programa Empresa Cidadã, do Governo Federal, com 
prorrogação da duração da licença maternidade por 60 
(sessenta) dias nos termos da Lei Federal nº 11.770, de  9 de 
setembro de 2008.

LICENÇA AMAMENTAÇÃO
Para amamentar o próprio filho até que este complete 1 (um) 

ano de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho 
de oito horas, a dois intervalos de uma hora por filho e para 
jornada de seis horas, a um intervalo de uma hora por filho. 

UNIFORME
Fornecimento de uniforme para o servidor público 

municipal, subsidiado pelo município, até o mês de julho de 
2009, observando as particularidades de cada área: 
administrativo, saúde, operacional e educação conforme Art. 42 
da Lei 230 de 18 de junho de 2002.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Realização de cursos de capacitação profissional, 

promovido  trimestralmente pela Divisão de Recursos 
Humanos, com o funcionalismo público municipal, por área, 
para cientificar os servidores dos deveres e direitos 
regulamentados por lei, bem como qualificar os mesmos no 
atendimento ao público em geral para melhor desempenho de 
suas funções.

IDENTIDADE FUNCIONAL
Fornecimento de identidade funcional, com foto do servidor, 

para identificação dos mesmos no exercício da atividade 
profissional.

INSALUBRIDADE
Pagamento de insalubridade para os cargos de Auxiliar de 

Serviços Gerais, Assistente Social, Psicólogo e Agente de 
Saúde (ACS) devido à natureza do trabalho dos mesmos.

PÓ DE GIZ
Pagamento de adicional insalubridade referente ao pó de 

giz aos professores da rede municipal.

ELEIÇÃO PARA DIRETORES
Promoção de eleição para Diretores de Escolas Municipais, 

em substituição ao método de nomeação, conforme prometido 
no Plano de Governo da atual Administração 

PISO SALARIAL DOS PROFESSORES
Implantação do Piso Salarial Nacional para os funcionários 

do magistério público da educação básica nos termos da Lei 
Federal nº 11.738 de 16 de julho de 2008. 

ISONOMIA SALARIAL DOS FISCAIS
Implantação da isonomia salarial entre os Fiscais de Obras 

e Posturas.

REAJUSTE SALARIAL
Reajuste de 20,00% (vinte pontos percentuais) referentes 

ao INPC de 2008 e amortização de perdas acumuladas.

MUDANÇA DE NÍVEL DOS MOTORISTAS
Adequação ao salário dos motoristas da rede pública 

municipal, efetivada através de mudança para o nível V, em 
substituição do nível III que é pago atualmente, tendo exposto a 
natureza dos serviços dos mesmos.

JORNADA DE TRABALHO 
Alteração da jornada de trabalho dos Auxiliares de Serviços 

Gerais de 8 (oito) horas diárias para 6 (seis) horas diárias.

FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO
Fornecimento, sem ônus para o servidor, de desjejum para 

os cargos operacionais no início da jornada de trabalho e de 
almoço para aqueles que cumprem jornada de 8 (oito) horas 
diárias e que estiverem realizando serviços fora do bairro onde 
residem.

LIBERAÇÃO DOS DIRETORES SINDICAIS
Extensão do mandato classista aos diretores eleitos do 

Sindsesp, até o limite de 04 (quatro) diretores, em substituição 
ao atual que é de apenas 01 (um) diretor.

DOAÇÃO DE TERRENO
Doação de terreno público, no centro de Santana do 

Paraíso ou bairros adjacentes, para construção da sede do 
Sindsesp.

RAMAL SINDICATO
Ligação de ramal telefônico, subsidiado pela Administração 

na sede do sindicato para facilitar o contato dos servidores com 
os representantes sindicais.

ALTERAÇÃO DA DATABASE
Alteração da database para o mês de janeiro de cada ano 

conforme reajuste do salário mínimo.

CAMPANHA 
Salarial 2009

Janeiro - Fevereiro

SINDSESP
O Servidor em 1º lugar!

 A pauta da Campanha Salarial 2009, aprovada pela Assembléia Geral realizada no dia 04 deste mês, onde os servidores 
compareceram maciçamente, foi protocolada no dia 06 último pela Diretoria do Sindsesp, onde foi solicitado o inicio imediato das 
negociações, bem como a formação de uma comissão paritária Sindicato/Administração, com o intuito de agilizar o processo.
 É sabido de todos que o salário mínimo de R$ 465,00 passou a vigorar desde fevereiro, o que forçou a antecipação da data-
base que era em maio.
 Conheça abaixo as reivindicações apresentadas:

Acordo Coletivo 2009


