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Os perigos do período eleitoral
Caminhando para os cinco anos de 

ex istência  do S indsesp,  t ivemos a  
oportunidade de aprender com a eleição 
municipal passada coisas que se repetem 
neste ano. Nem mesmo começou o processo 
eleitoral e já vemos pré-candidatos tentando 
angariar apoio, e nos chegam notícias de 
outros que, usando de subterfúgios, tentam 
enganar alguns servidores desavisados com 
promessas falaciosas. Até aí, nada novo. 
Diante de nosso compromisso de sempre 
falar a verdade, tentaremos neste espaço 
esclarecer dúvidas acerca do percentual de 
15% que tanto alvoroço tem criado entre os 
servidores operacionais.

A dúvida:
Alguns servidores nos procuraram para 

obter esclarecimento sobre um possível 
adicional de 15% que deveria, supostamente, 
ser pago aos servidores que foram 
transferidos, afirmando que este benefício 
estaria, conforme informações obtidas, no 
Estatuto do Servidor, Lei Municipal 230/2002.

Esclarecimento:
Após exame da lei, encontramos o artigo 
78 que diz:

Art. 78 - Os servidores ocupantes de 
cargos efetivos fazem jus à 

gratificação de interiorização, equivalente a até 15% (quinze por 
cento) sobre o vencimento do cargo, sempre que exercerem com 
habitualidade suas atribuições em repartições localizadas no 
interior do Município.
§ 1º - A gratificação de que trata este artigo não será devida 
quando se tratar de deslocamento eventual do servidor.
§ 2º - Também fará jus à gratificação de que trata este artigo o 
servidor admitido em caráter temporário.

A gratificação de interiorização é devida aos servidores que   
prestarem serviço habitualmente no interior (zona rural) do município 
(caput do artigo), direito esse para efetivos (caput) e contratados (§2º) 
não sendo devida (direito) quando for eventual (de vez em 
quando)(§1º). Outra observação é que o valor é de até 15% (podendo ser 
percentual menor que este).

Para ficar mais claro: Os servidores que constantemente são 
deslocados para a zona rural (e não de vez em quando), tem direito a um 
percentual de até 15% a título de gratificação de interiorização.

Como já se sabe, quando somos procurados pelos servidores que 
possuem o direito, requeremos e cobramos do Executivo até o efetivo 
pagamento, como é de nosso costume.

Finalmente, pedimos novamente aos servidores que entrem em 
contato com o Sindicato e resolvam todas as suas dúvidas, sempre 
tomando cuidado com os boatos e conversações sem fundamento que 
surgem a cada dia.

Um abraço,

Ricardo Valverde
Presidente**
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Palavra do Presidente

Proposta da Pauta 
de Negociações

está sendo discutida
com o Executivo

A pauta de 2012, definida pelos 
servidores em Assembleia, 
consta de 21 clausulas, das quais 
algumas já foram atendidas, 
outras estão em discussão. 
Fique sabendo o que está sendo 
discutido e os avanços até agora. 
Visite o site do sindicato ou ligue 
para nós.

Sindsesp adquire
um veículo para

viabilizar as
visitas aos servidores 

em seus locais
 de trabalho.

Sorteios

Desde a fundação do Sindsesp, 
as visitas aos locais de trabalho 
eram feitas de maneira precária, 
no carro do presidente do 
Sindicato. Agora, finalmente, a 
direção do Sindsesp adquiriu um 
ve í c u l o  q u e  p e r m i t i rá  o  
deslocamento dos diretores. Já 
transferimos o carro que está no 
nome do Sindsesp, falta ainda 
adesivá-lo, mas isto não tem 
impedido que os diretores façam 
seu trabalho em campo.

Neste mês de junho, o Sindicato, 
em parceria com a Ortocenter e 
a Físico Academia irá sortear 
limpezas odontológicas, kits de 
escovação e camisas. Todos os 
filiados estão participando. 
Deixe seus dados atualizados no 
Sindsesp para que possamos 
entrar em contato com você e 
boa sorte! 
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consultas
     

fisioterapia

exames

casa de praia

odontologia
oftalmologia

farmácia

Feliz saúde

para você! R$ 9,00
Mensalidade:

Educação
Sindsesp consegue horas extras para professores

Saúde
Declaração oficial do Sindsesp sobre plantão

Professores da rede de ensino municipal de Santana do Paraíso que 
trabalham nas creches receberão uma hora extra por dia à partir de 

1º de maio.
O pagamento deste adicional é resultado de um acordo do Sindsesp 

com o Executivo uma vez que os referidos profissionais trabalham 
uma hora a mais com alunos desde o inicio do ano, sem contudo 

receberem por isso. Como o atendimento às crianças, via de regra, é 
de tempo integral, a redução de jornada estava descartada.

Em 16 de abril o Sindsesp oficiou ao Secretário de Saúde informando 
ilegalidade do Plantão realizado pelos profissionais de carreira Técnica 

de Enfermagem na Unidade Básica de Saúde e solicitando a 
interrupção imediata do mesmo. Vencido o prazo de resposta previsto 

na Lei Orgânica o Sindsesp conclama aos profissionais que NÃO 
CUMPRAM O PLANTÃO, POR SER ILEGAL!

Informamos também  que NINGUÉM PODE SER PUNIDO POR 
DESCUMPRIR ORDEM ILEGAL.


