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Boletim Informativo do SINTRAPP / 2017

Ação Sindical
Estrela do Norte
A pauta de reivindicações já está pronta!

O SINTRAPP realizou a Assembleia que definiu a pauta de

8) Agilidade no fornecimento de EPIs - Equipamentos de

reivindicações dos servidores de Estrela do Norte para

Proteção Individual e EPCs - Equipamentos de Proteção

2017. Os Servidores e Servidoras presentes construíram,

Coletiva para os servidores

propondo itens, e depois aprovaram a lista de dezesseis

9) Criação de Lei Municipal que concede abono de

pontos a serem reivindicados pela categoria. Veja:

aniversário pecuniário ao servidor municipal,
10) Redução dos Cargos Comissionados e Valorização dos

1) Adoção de Política Salarial aplicando o índice da inflação
Servidores que ocupam cargos efetivos,
conforme determina a lei municipal e mais um índice de 5%
11) Criação de lei que permite o pagamento de gratificação
à titulo de ganho real;
ao servidor municipal lotado no cargo de professor e que
2) Aumento Real no vale alimentação elevando-o de R$
ocupa a função de professor coordenador;
100,00 (Cem reais) para o valor de R$ 150,00.
12) Regularização do pagamento devido na conformidade
3) Reestruturação Administrativa das referências salariais no
da Lei Complementar nº 096/01/12, de 28/06/2013 que
quadro da administração municipal,
reajustou o salário dos professores ao piso nacional;
4) Criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários –
13) Publicidade atualizada da legislação, bem como dos
PCCSs;
Relatórios de Gestão Fiscal do município no site da Prefeitura;
5) Instituição de Lei Municipal que promova a instalação da
14) Criação de lei municipal que permite o pagamento do
Mesa Permanente de Negociação entre a Administração e o
adicional de periculosidade a todos os servidores lotados
sindicato dos servidores, nos termos da Convenção 151 da
na função de Guarda Municipal, vigilantes, vigias ou
Organização Internacional do Trabalho (OIT);
funções similares;
6) Instituição através de Lei da Mesa Municipal de
15) Elaboração do Laudo Técnico de Insalubridade e
Negociação Permanente do SUS - MMNP-SUS;
Periculosidade pela Administração Pública;
7) Criação da CIPA - Comissão Interna de Prevenção de
16) Criação de lei municipal que regulamenta o pagamento
Acidentes
dos adicionais de insalubridade e periculosidade.

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente
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