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Ação Sindical
Tarabai

SINTRAPP

A pauta de reivindicações já está pronta!
O SINTRAPP realizou a Assembleia que definiu a
7) Alteração da Lei Municipal determinando que
pauta de reivindicações dos servidores de
o pagamento do Adicional de Insalubridade seja
Tarabai para 2017. Os Servidores e Servidoras
feito sobre a remuneração do trabalhador;
presentes construíram, propondo itens, e
depois aprovaram a lista de quatorze pontos a
serem reivindicados pela categoria. Veja:

8) Criação através de lei municipal do Abono
aniversário;
9) Dar publicidade atualizada dos Relatórios de

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Gestão Fiscal e da legislação municipal no site da

1) Adoção de Política salarial com ganho real,

Prefeitura;

aplicando o índice inflacionário e mais 5% à

10) Regularização do Piso Nacional, bem como

titulo de ganho real;

da jornada de trabalho dos trabalhadores do

2) Criação de Lei Municipal que institui a data

Magistério;

base da revisão salarial anual dos Servidores

11) Manter somente profissionais com a devida

Municipais para o mês de Janeiro;

formação na lida com crianças nas creche, ou

3) Aumento real de R$ 50,00 no Vale Alimentação
elevando o ao valor de R$ 450,00 (quatrocentos e

seja, nas unidades de educação Infantil
;
12) Regularização do pagamento das horas

cinquenta reais);

extras realizadas, bem como do adicional

4) Reestruturação das referências salariais e

noturno devido;

criação do PCCS - Plano de Cargos e Carreiras,

13) Fornecimento adequado de EPIs e EPCs -

abrangendo toda a categoria;

Equipamentos de Proteção Individuais e Coletivos

5) Instituição de Lei Municipal que promova a

aos servidores municipais;

instalação da Mesa Permanente de Negociação

14) Adequação do Pagamento das férias aos

Coletiva entre a Administração e o SINTRAPP;

servidores municipais, acrescido do abono de

6) Instituição através de Lei da Mesa Municipal

1/3, de forma antecipada ao gozo das férias,

de Negociação Permanente do SUS (MMNP-

conforme o que determina o artigo 7.º, Inciso XVII

SUS);

da Constituição Federal.

