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Jornada dos Profissionais do PSF
Servidores e servidoras do PSF,

Conforme reunião realizada nas unidades de 
ESF com diversos profissionais, assim como 
consulta à nossa Assessoria Jurídica, é decisão da 
Diretoria do Sindicato convocar os servidores a 
agirem contra ilegalidade no funcionamento do 
ESF conforme exposição abaixo:

CONSIDERANDO: A Lei Federal nº 7.498 de 25 
de junho de 1986 em seu art. 15 (disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7498
.htm); o Decreto de regulamentação nº 94.406 de 
8 de junho de 1987 em seu art. 13 (disponível em: 
ht t p : / / w w w. p l a n a l to . g o v. b r /cc i v i l _ 0 3 /  
decreto/1980-1989/D94406.htm ).

CONSIDERANDO ainda: A lei municipal 516 de 
26 de agosto de 2010 em seu art. 7º (disponível 
em http://sindsesp.blog.com/files/2012/11/2010 
0826516.pdf).

CONVOCAMOS todos os profissionais de ESF a 
trabalharem dentro de seus horários definidos em 
lei, sempre sob a supervisão e acompanhamento 
do profissional Enfermeiro. Como a jornada dos 
profissionais termina às 16 horas em todos os 
PSF’s do município. É legal e imprescindível a 
interrupção do atendimento no PSF à partir deste 
horário.

Afirmamos que o FUNCIONAMENTO DO PSF 
SEM O ENFERMEIRO, após as 16 horas é ILEGAL e 

Palavra do Presidente

O Sindicato encomendou novas 
camisas para os filiados! 
Você que quer uma camisa (DE 
G R AÇ A , C L A RO ! ) ,  p ro c u re  o  
Sindsesp e deixe seu nome e 
número, para que possamos 
encomendar. Desta vez vamos fazer 
camisas personalizadas e por isso o 
servidor deverá vir à sede para 
definir o modelo e número. 

Quer saber mais?
www.sindsesp.blog.comwww.sindsesp.blog.comwww.sindsesp.blog.com

que todo servidor de Santana do Paraíso, seja concursado, 
contratado, comissionado e de processo seletivo é obrigado a 
cumprir o Estatuto do Servidor, Lei Municipal 230 que declara em 
seu artigo 159, incisos III e IV:

Art. 159 - São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestamente ilegais;

Ao procurar a administração, o Sindicato oficiou em 24 de 
outubro de 2012, através do ofício 577 solicitando manifestação do 
Executivo. Até o fechamento deste boletim, nada se fez! Não 
podemos esperar praticando conduta ilegal, uma vez que ninguém 
pode se desculpar de descumprir a lei por não ter conhecimento 
dela.

Por isso mesmo CONCLAMAMOS AOS PROFISSIONAIS DE PSF 
que NÃO TRABALHEM ILEGALMENTE SEM A PRESENÇA DO 
ENFERMEIRO APÓS AS 16H À PARTIR DO DIA 12 DE NOVEMBRO, 
devendo todos cumprir sua jornada definida em lei, bem como as 
40 horas semanais de funcionamento do ESF (atualmente está 
funcionando 55 horas semanais). 

Finalmente, se o Executivo praticar assédio moral (ameaçando, 
coibindo, advertindo, suspendendo ou pressionando qualquer 
servidor, PROCURE IMEDIATAMENTE O SINDSESP! 

 Abraços.

Ricardo Valverde
Presidente

Já pediu
sua camisa?
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Jornada de 30 horas semanais
Prefeito dá ‘‘presente de grego’’ para servidores

DE:

PARA:
Kim

Servidores

Pro aúdeS

METASITA

No mês em que comemora"se o dia do servidor (28 de outubro) e o dia do 
Professor (15 de outubro) o prefeito Kim e sua equipe resolveram dar um 
presente de grego aos servidores.
No dia 05 de outubro (2 dias antes da eleição), o prefeito Kim entrou com uma 
Ação Direta de Inconstitucionalidade no TJMG contra a emenda da lei 
orgânica aprovada pelos vereadores para jornada de 6 horas. No pedido, o 
prefeito alega que a emenda é ilegal, dizendo que a Câmara não poderia fazer 
essa lei.
O prefeito se esquece que TODOS OS PREFEITOS antes dele sempre 
mantiveram o horário de 6 horas para todos, e que só ele, o próprio Kim, em 
seu primeiro mandato foi que começou a obrigar alguns servidores a trabalhar 8 horas dárias.
Se esquece também que: desde a fundação do Sindicato temos pedido a volta das 6 horas, atendendo ao 
anseio dos servidores.
Se conseguir uma decisão favorável no TJMG, o prefeito Kim põe em risco não só a conquista das 6 horas, assim 
como pode tentar impedir que o próximo prefeito, Zizinho, cumpra sua promessa de campanha de implantar as 
6 horas assim que assumir o governo.
Agradecemos mais uma vez aos vereadores da Câmara Municipal de Santana do Paraíso, especialmente à sua 
Advogada, Dra. Lillian, que assim que foi notificada pela Justiça, apresentou contestação às afirmações da
Prefeitura.
O Sindicato também já está tomando providências e vai, nos próximos dias, pedir aos desembargadores do
TJMGque permitamque nos manifestemosna ação comoparte interessada.
É assim que o prefeito Kim presenteia o servidor!


