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Pauta de reivindicações específicas dos Trabalhadores Agentes de Combates a 
Endemias da Prefeitura Municipal de Curitiba 2020. 
 

O SISMUC – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba, na 
condição de representante dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Serviço Público 
Municipal de Curitiba, vem mui respeitosamente a Vossa Presença para apresentar a 
pauta específica dos Trabalhadores Agentes de Combates à Endemias da 

Prefeitura Municipal de Curitiba,para no final pedir seu atendimento, como forma de 
restabelecer a efetiva valorização dos trabalhadores em questão. 

 
Os servidores deliberaram como prioritárias as seguintes reivindicações: 
 

1 Estabelecer salário normativo para a categoria profissional no valor de R$ 

2.018,69, conforme apresentado na Pauta de Reivindicação Geral do ano de 

2019; 

2 RISCO DE SAÚDE: Conforme decreto 429\1985 que dispõe sobre as 

atividades perigosas ou insalubres, e a gratificação de Risco de Vida ou de 

Saúde; 

3 PLANO DE CARREIRA: Conforme Lei Municipal 14487\2014 vertical e 

horizontal; 

4 AUXÍLIO TRANSPORTE: Mudança de pagamento de cartão transporte para 

auxílio pecúnia. 

5 Mudança de escolaridade de básico (concurso) para nível médio, concurso de 

nível básico, no momento da nomeação estavam exigindo o diploma de nível 

médio, solicita reenquadramento ou salário compatível com o nível de 

escolaridade, como foi solicitado na pauta de reivindicação geral. 

6 Implantação do quinquênio (Adicional por tempo de serviço);  

7 Manutenção do transporte (kombi) junto com as equipes na rua, oferecendo 

apoio nos casos de necessidades, ocorrências e segurança do trabalhador; 

8 Manter uso exclusivo do transporte para o desenvolvimento do trabalho dos 

ACEs, não havendo a possibilidade de compartilhar para outros fins. 

9 Ofertar cursos para todos os ACEs sem distinção e privilégios; 

10 Fornecer EPIs para desenvolver o trabalho em alturas e ofertar cursos de 

carga horária total para o desempenho das funções; 

11 Fornecer vale transporte para deslocamentos como cursos e exames de 

saúde ocupacional quando solicitado pela PMC. 
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12 Fornecer aos ACEs um POP (Plano Operacional Padrão) quanto aos 

procedimentos e encaminhamentos no caso de acidentes de trabalho, 

incluindo mordedura de cão; 

13 Fornecer orientação técnica para a segurança do trabalhador em relação ao 

uso de EPIs, ex.  máscaras: onde e qual usar e o devido descarte; 

14 Fornecer EPI, tipo vareta telescópica para coleta de material em 

profundidades e distâncias; 

15 Acordar com locais de trabalho, que sejam desligados os equipamentos 

durante a presença dos trabalhadores para segurança dos mesmos; 

16 Dispor de dois profissionais para realização do trabalho em campo para 

garantir a segurança dos ACEs, por estarem em constante risco; 

17  Fornecer mochilas com alças acolchoadas e largas com a finalidade de 

preservar a saúde ergonômica dos trabalhadores. 

           Requer o atendimento das reivindicações apresentadas e que as respostas 

aos pedidos aqui formulados sejam apresentadas em reunião de negociação 

exclusivamente designada para esse fim. 

 

Curitiba, 28 de Fevereiro de 2020. 
 

 

Christiane IzabellaSchunig 

Coordenadora geral do SISMUC 

 

 

Excelentíssimo Senhor  

Rafael Valdomiro Greca de Macedo 

Prefeito Municipal de Curitiba 

 

Com cópia para:  

 

Excelentíssima Senhora 

Márcia Cecília Huçulak 

Secretária Municipal da Saúde. 
 

Excelentíssimo Senhor 

Alexandre Jarschel de Oliveira  

Secretário Municipal de Recursos Humanos e de Planejamentos e Administração de 
Curitiba. 
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