
Acordo Coletivo 2010
Foi assinado no último dia 22 de março, o Termo de Acordo

Coletivo para o ano de 2010, confira as conquistas:

INFORMATIVO SINDSESP
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Santana do Paraíso

Abril

2010
Ano II Nº III

Informativo do Sindicato  dos Servidores
Públicos  de Santana do Paraíso

Rua São José,33, Sl.103, Centro, Santana do Paraíso. ( 3251.5023
SINDSESP

Mesa de Negociação Permanente
Para reunir-se bimestralmente acerca das solicitações e necessidades da categoria, composta por 
três membros do Sindicato, três da Administração e um da Câmara. Prazo para regulamentação: 22 
de Abril.

Data Base
Ficou adiantada a data-base de 2010 para março, conforme todos puderam ver em seus 
pagamentos, e a partir de 2011 para Janeiro, ficando a prefeitura responsável por encaminhar projeto 
de Lei à Câmara para mudar o Estatuto do Servidor neste artigo.

Reajuste salarial
Reajuste nominal dos servidores em 4,25% a partir de 01 de março de 2010.

Substituição dos quadros nas escolas
Ficou acordado que a Prefeitura apresentará ao Sindicato até o dia 31 de maio de 2010, estudo de 
viabilidade para substituição dos quadros verdes de giz pelos quadros brancos de pincel.

Piso Salarial Nacional da Educação
A Prefeitura ficou de encaminhar a documentação ao Governo Federal para que o mesmo 
complemente, na forma da lei, o valor para pagamento do Piso Nacional do Magistério. Estamos 
aguardando resposta do Governo Federal / Administração Municipal, enquanto isso, definiu-se pelo 
retorno do Abono para Educação.

Plano de Cargos e Salários da Educação
A Administração municipal encaminhará minuta do Projeto de Lei do Plano de Cargos e Salários da 
Educação para o Sindicato até o dia 30 de abril de 2010 para ser discutido com a categoria.

Mudança de nível dos motoristas
Ficou alterado o nível dos motoristas , que resultou em um aumento total real de mais de 30% (trinta 
pontos percentuais) sobre o salário base da classe.

Almoço para os operacionais
Será fornecido almoço aos servidores que forem deslocados dos seus locais habituais de trabalho, de 
acordo com informações do  Secretário de Fazenda e Administração, a licitação está em andamento.

Fornecimento de EPI’s e uniformes
A prefeitura fornecerá protetor solar, cones de sinalização, uniformes, EPI’s, para melhores 
condições de trabalho. A administração está fazendo um levantamento e apresentará ao Sindicato 
planilha para fornecimento destes ítens até o dia 30 de abril de 2010.

Licença remunerada para luto
Cinco dias de licença para luto de irmão (a),  sogro (a)  e três dias para tio (a), avô (a).

Insalubridade e periculosidade
Realização de perícia técnica até dia 31 de julho de 2010 para corrigir os adicionais insalubridade e 
periculosidade em todos os setores.

Ninguém conquista sozinho! Sindicalize-se!



SINDSESP

Informações ProSaúde
www.metasita.org.br

O programa PróSaúde/Clínica METASITA oferece atendimento de qualidade a um custo acessível, 
contribuindo assim na constante busca da qualidade de vida para os seus usuários.
Associados do Sindicato dos Servidores Públicos do Municiípio de Santana do Paraíso - SINDSESP 
já podem usufruir do que tem de melhor em termos de atendimento clínico no Vale do Aço.

Colônia de Férias
A Colônia de Férias João Otávio, foi fundada, em 03/04/1999, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de 
Timóteo e Coronel Fabriciano, com o objetivo de proporcionar lazer aos Sócios e familiares.
Com o passar do tempo e atendendo aos interesses dos Sócios, este espaço de lazer foi aberto para 
Convidados de Sócio, Convênios com Empresas/Entidades e Público em geral, sendo, no entanto, 
mantida sua característica de ambiente essencialmente familiar. Desde sua fundação em 1999, a 
Colônia de Férias João Otávio passou por algumas reformas estruturais, visando 
ampliação/modernização das instalações.
As acomodações para os Hóspedes consistem, basicamente, em:
>> Quarto solteiro simples (2 beliches, ventilador de teto e armário);
>> Quarto casal simples (cama de casal, 1 beliche, ventilador de teto, armário e banheiro);
>> Quarto casal duplo (cama de casal, 2 beliches, ventilador de teto, armário e banheiro);
>> Sala de TV;
>> Sala de jogos;
>> Lavanderia;
>> Refeitório;
>> Quadra futebol de areia.


