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PRA CIMA DElES é o tema de nossa Campanha de Lutas de 
2016. Com isso, buscamos unificar cada servidor municipal em 
torno de sua categoria, em torno sua carreira, em torno de sua 
secretaria até que todos juntos possamos avançar em nossas 
pautas. 

Precisamos nos unir como um time que busca, de conquista em 
conquista, de superação em superação, ganhar o grande prê-
mio em disputa: a valorização de nossa cidade através dos mu-
nicipais. Afinal, se a “Nossa modalidade é cuidar bem da nossa 
Cidade”, nada é mais importante do que a Prefeitura de Curitiba 
investir nesses profissionais que cuidam de nossa cidade. 

E para nossa delegação chegar em primeiro, não mediremos es-
forços pela melhoria salarial, das condições de trabalho, da re-
visão da carreira, das incorporações e gratificações, do combate 
pela saúde do trabalhador e da defesa do IPMC e ICS.

Vamos para cima deles! Pra cima da gestão municipal, que pode 
e deve ser nossa aliada nesse momento. Pra cima dos maus ges-
tores. Pra cima da terceirização. Pra cima em busca de reconhe-
cimento e valorização.
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Era publicada a lei 11000 que 
instituía novo PCCV para 
servidores do nível básico, 
médio e superior,  
alterando as leis 7671/91  
e 10390/02

concentração
Nos últimos anos, três categorias 
conseguiram reformular seus 
planos de carreira. Isso porque 
eles tinham planos próprios. 
Contudo, o compromisso 
do governo municipal era 
reformular a lei 11000/2004 que 
abrange a maioria das carreiras 
na Prefeitura de Curitiba. A 
reconstrução do PCCV já ocorre 
desde 2013. A meta era um novo 
plano geral até abril de 2015. 
Meta não atingida

pl
an

o 
de

 c
ar

re
ir

a
pra cima
Ir para cima do novo Plano de 
Carreira para os servidores 
regidos pela Lei 11000/2004, 
além de implementar, na íntegra, 
o novo plano aprovado para os 
professores de educação infantil. 
Também avançar em planos 
próprios de categorias que se 
organizam para isso.

preste atenção
O atual plano (lei 11000) implantou os crescimentos vertical e 
horizontal. O novo PCCV deve mudar a forma de crescimento 
dos trabalhadores, valorizando o tempo de carreira e capacitação 
continuada, eliminando a concorrência nos ambientes de trabalho.

3
de junho 
2004
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Valor que compreende a 
inflação do período e ainda 
concede ganho real

concentração
Na gestão Gustavo Fruet, 
os reajustes salariais tem se 
restringido a reposição da 
inflação. A administração 
municipal culpa a crise 
econômica no país. No entanto, o 
aumento de impostos municipais 
e até estaduais como o IPVA 
(uma porcentagem fica com 
o município) engordaram os 
cofres públicos. Não à toa, o 
limite de gastos com o servidor 
público está em 44%, bem abaixo 
dos 54% definidos pela Lei de 
Responsabilidade.

Ga
nh

o 
re

al
pra cima
Chegou a hora de ter conquistas 
reais por meio da reposição 
da inflação e de ganho real. 
Além disso, de estabelecer 
os pisos salariais pelos níveis 
de formação, sendo R$ 1500 
(básico), R$ 2500 (médio), 
R$ 3000 (técnico) e R$ 4500 
(superior). Ir para cima também 
do auxílio alimentação.

preste atenção
Em maio de 2013, o Projeto de Lei que incorpora o Programa de 
Produtividade e Qualidade (PPQ) a vencimentos de mais de 12 
mil servidores públicos municipais foi sancionado. Com ele, o 
menor piso na Prefeitura passou a ser R$ 1,1 mil.

15% 
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concentração
Pauta histórica do sindicato, 
tem objetivo de suprir a falta 
de profissionais em todas as 
áreas e reverter processos 
de terceirização. A falta de 
profissionais se dá por causa de 
aposentadorias, exonerações e 
pelo aumento da demanda de 
atendimento à população.co

nc
ur

so
 p

úb
lic

o
pra cima
Que o prefeito cumpra suas 
promessas de campanha. Entre 
elas, mil profissionais da saúde 
e outros mil na educação, 
com entende o sindicato, para 
acompanhar a expansão dos 
cmeis. Concurso também para 
todas áreas da Prefeitura de 
Curitiba e diminuição de cargos 
comissionados.

preste atenção
Por ser ano eleitoral, a nomeação dos aprovados em concursos 
públicos homologados é até 2 de julho. Isso não impede o 
sindicato, administrativamente, de pressionar por novos 
concursos e nomeações para 2017. 

É a quantidade de servidores 
públicos concursado na 
Prefeitura de Curitiba, de 
acordo com o Portal da 
Transparência

35
mil 
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pra cima
O sindicato questiona a 
necessidade de separar as leis 
que regem ambos institutos. 
Além de buscar mais equilíbrio 
no financiamento do IPMC e 
ICS, aumentando os aportes 
financeiros da gestão. Pede-se 
mais democracia também com 
os presidentes sendo eleitos 
pelos servidores  e paridade nos 
conselhos e a contratação de 
servidores de carreira. O Sismuc 
ainda quer evitar saques no 
IPMC, como alertou em 2015.

preste atenção
Em 2011, após forte mobilização dos servidores municipais, 
foi evitado alterações no ICS que trariam prejuízos aos 
trabalhadores. Entre eles o aumento da contribuição do 
servidor de 3,14%

concentração
Por força da emenda 
constitucional número 20 
que, em dezembro de 1998, 
determinou a separação 
dos organismos oficiais de 
seguridade em duas categorias 
– uma destinada a prover 
aposentadorias, pensões e outros 
benefícios previdenciários (IPMC) 
e outra para prestar serviços de 
saúde, foi criado o ICS – Instituto 
Curitiba de Saúde*. Contudo, 
ambos seguem regidos pela lei 
9626/99.

 
*Informação do site do ICS

É o dinheiro que o IPMC
tem atualmente em caixa

1,6 
bilhões 
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O quê
Nas últimas décadas com a 
implantação do plano de cargos 
e carreiras (lei 11.000/2004) 
a Prefeitura de Curitiba 
investiu numa política de 
recursos humanos baseada 
em gratificações das quais a 
maioria não desconta para 
o IPMC. Com isso, não se 
acumula remuneração para 
a aposentadoria. A luta das 
incorporações continua presente, 
como é o caso dos servidores das 
finanças, da saúde e da FAS, que 
continuam com as mais diversas 
gratificações e, no caso da saúde, 
extinguiram o IDQ de forma 
unilatereal e sem acordo com a 
categoria.

re
m

un
er

aç
ão

 V
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l
pra cima
O Sismuc, em debate com 
a categoria em congressos, 
assembleias e seminários, vem 
construindo a pauta de transformar 
em salário estas gratificações pra 
que em caso de afastamento para 
tratamento de Saúde, licença 
prêmio e/ou aposentadoria não 
ocorra redução de remuneração no 
contracheque.

Os servidores querem 
reconhecimento do seu trabalho 
com salários dignos e sem 
os penduricalhos. Por outro 
lado, enquanto não chega está 
valorização é importante minimizar 
as desigualdades de forma que 
todos tenham o mesmo tratamento 
e as mesmas remunerações.

Em 2012, depois de uma greve geral, os servidores conquistaram 
a incorporava de R$ 100,00 no vencimento no mês de março. 
Em 2013 incorporou-se mais R$ 275,00 referentes ao PPQ. 

É a quantidade de gratificações 
existentes na Prefeitura de Curitiba, 
segundo estudo da Publix

28

preste atenção
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pra cima
O Sismuc requer a implantação de 
uma política de saúde ocupacional 
e medicina do trabalho. A diferença 
básica do que propomos e o que 
a Prefeitura vem aplicando é a 
necessidade da participação dos 
trabalhadores nos locais de trabalho. 
Para isso, o sindicato defende a 
criação de Comissões de Saúde do 
Trabalhador eleitas por seus pares 
para identificação dos riscos, sugerir 
adequações e participar ativamente 
na definição, execução e avaliação 
da política de promoção à saúde dos 
trabalhadores. O sindicato quer a  
disponibilidade por parte do IPMC de 
cópias da comunicação dos acidentes 
de trabalho nos ambientes do serviço 
público municipal. Combate maior ao 
assédio moral.

LTS – Licença para tratamento de saúde. O 
processo de registro de licença para tratamento 
de saúde tem cortado a duração das doenças e 
devolvido os trabalhadores aos locais de trabalho. 
O sindicato defende a criação de junta médica 
para revisar recursos dos servidores que discordam 
dos laudos e redução e/ou cancelamento dos LTS.

Histórico
No mundo do trabalho tanto 
em locais do serviço público 
ou na iniciativa privada as 
questões relacionadas à 
saúde do trabalhador estão 
altamente ligadas às Normas 
regulamentadoras do Ministério 
do Trabalho e Emprego. Estas 
normas são tripartite: governo, 
trabalhadores e empregadores. 
Ocorre que em Curitiba os 
administradores têm concedido 
normas aplicáveis nos nossos 
ambientes de trabalho da forma 
que lhes convêm.

Licença para 
Tratamento de 
Saúde de até 
três dias pode 
ser validada 
pela chefia 
imediata, sem 
passar pela 
perícia médica

3 
dias

O Decreto 1620/2015 definiu novas regras para LTS. Este decreto 
retira a burocracia para pedidos de LTS e é considerada uma conquista 
dos servidores como no caso de um segundo atestado no período de 
30 dias em que o servidor será avaliado por um médico perito.

preste atenção
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a história 
Os trabalhadores da saúde constituem o segundo maior 
segmento dos trabalhadores da Prefeitura de Curitiba. 
A cidade, desde a década de 70 tem sido vanguarda 
na política pública de Saúde do país, construindo de 
forma significativa o movimento da reforma sanitária e 
implantação do SUS. No entanto, nos últimos tempos a 
política de Saúde municipal tem sofrido alguns ataques 
aos direitos dos trabalhadores e usuários como o desvio 
de recursos, fechamento de serviços históricos como 
o atendimento aos idosos e unidade amigo especial. 
Do lado da gestão do trabalho não houve igualdade de 
direitos na implantação de algumas políticas e houve a 
retirada de gratificações que ao longo do tempo serviram 
como medida compensatória para a prática dos piores 
salários praticados para  trabalhadores do SUS no país.

sa
úd

e
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pra cima
Mas há muito que avançar 
como plano de cargos e 
carreiras sem competição 
entre os trabalhadores com 
valorização salarial, condições 
de trabalho que favoreçam a 
prática profissional sem falta 
de material e medicamento 
e com condições sanitárias 
adequadas. Política de 
segurança que garanta 
a integridade física e 
mental dos trabalhadores 
e tratamento igualitário no 
que se refere a politicas de 
incentivo. Reconhecimento 
da responsabilidade técnica 
para todos que exerçam 
supervisão ou emitem laudos 
que comprometam o exercício 
profissional.

O Sismuc e o conjunto dos trabalhadores tem implementado uma luta em defesa do SUS 
e de seus trabalhadores com a realização de diversas greves e movimentos nos últimos 
anos como a implantação do RIT, igualdade na tabela salarial entre médicos e dentistas, 
elevação do piso salarial dos ASB de R$ 683,00 em 2012 para R$ 1100,00 em 2013.

preste atenção

Foi sendo conquistado a partir 
de 2011 após mobilizações dos 
servidores, sendo a maior delas a 
dos “Excluídos da saúde”

30
horas
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a história
Depois de uma vida inteira dedicada ao 
serviço público, a pauta dos aposentados 
muito pouco tem avançado nos últimos 
períodos. Os aposentados e inativos 
da Prefeitura de Curitiba mantém sua 
relação por meio do IPMC e ICS. 

ap
os

en
ta

do
s



19

pra cima
O Sismuc tem defendido 
uma pauta simples, mas 
fundamental para efetivar a 
valorização e reconhecimento 
de quem muito já fez por 
nossa cidade. Para isso 
propomos pagamento do 
abono de R$ 286 dados 
aos ativos em 2013 e o 
comprimento integral da Lei 
14.000 que incorpora o PPQ e 
garantir que nenhum servidor 
tenha provento inferior a 90% 
dos servidores ativos.

Sismuc entra com duas ações para os aposentados. O sindicato cobra o pagamento 
de valores referentes à incorporação do Programa de Produtividade e Qualidade 
(PPQ) para os aposentados após 2003 que não possuem a paridade. Já a outra ação 
cobra o pagamento de abono para os aposentados concedido aos servidores da 
saúde e guardas municipais.

preste atenção

Atualmente, os servidores 
aposentados têm seus proventos 
calculados pela média aritmética 
das 80% maiores contribuições, 
de julho de 1994 até a data 
do cálculo, com os salários 
corrigidos mês a mês pelo INPC

80%

requisitos necessários para se aposentar:
REGRA GERAl

35 anos

10 anos

05 anos

30 anos

10 anos

10 anos

IDADE

TEMPO DE CONTRIBUIçãO

SERVIçO PúBLICO

EFETIVO ExERCíCIO NO CARGO EM 
QUE SE DARá A APOSENTADORIA

60 anos 55 anos
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Histórico
O auxiliar de serviços escolares 
tem entre suas principais funções a 
responsabilidade de zelar pelo bem 
psicológico e físico do estudante, 
por sua disciplina, pelo cumprimento 
do horário escolar. Além das 
responsabilidades concernentes aos 
estudantes, o inspetor de alunos 
também auxilia os professores 
fornecendo-lhe materiais solicitados 
quando necessário. 

Em novembro de 2015, a categoria 
tinha desfalque de 144 vagas. 
Porém, pensando em aposentadoria, 
falecimentos e exoneração, 
afastamentos médicos,  entende-se 
que o desfalque é ainda maior.

Quem Educa, Merece.  Campanha lançada em 2010, lutava por 
melhorias nas instalações, redimensionamento da quantidade de 
alunos por inspetor, ProFuncionário (conquistado), salário digno, 
redução de jornada e participar de eleição de direção. 

preste atenção

é a quantidade atual 
de trabalhadores 

distribuídos nas 
funções de apoio 

escolar e apoio 
administrativo

873

in
sp

et
or
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pra cima
O Profuncionario é 
uma oportunidade que 
almejamos para todos da 
categoria com objetivo de 
que nos torneios Técnicos 
em Educação e possamos 
ser reconhecidos como a 
Lei 12.014/2009 determina 
Profissionais da Educação. 
Também queremos o Plano 
de Carreira e Salários.
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O quê  
O cargo de polivalente criando 
no governo Cássio Taniguichi é o 
exemplo da política de desmonte e 
desvalorização do serviço público. 
Foi à transformação de profissionais 
especializados em “faz tudo” dentro 
da Prefeitura de Curitiba. 

A conquista do reenquadramento do cargo polivalente representa a 
valorização e qualificação profissional. E corrige um erro histórico da 
prefeitura iniciando na gestão de Cássio Taniguchi. Agora essa revisão está 
em andamento no grupo de estudos paritário entre sindicato e PMC.

preste atenção

É a quantidade de profissões que 
foram desvalorizadas com a criação 
dos polivalentes e o processo 
contínuo de terceirização

20

po
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pra cima
A principal pauta é a 
valorização profissional 
das diversos profissionais 
que compõem a categoria 
de polivalente. Para 
isso é necessário rever 
nomenclatura e descritivo de 
funções. Iniciar o processo 
de regulamentação das 
profissões específicas, 
implantar de formação e 
capacitação para o exercício 
das funções, garantir 
crescimento vertical para os 
servidores da parte especial 
e garantir inclusão digital  
em todos os departamentos;
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Histórico
A cultura é elemento fundamental na construção 
e desenvolvimento de qualquer nação. Investir em 
cultura é investir na cidadania de um povo. Por isso 
é dever da administração pública investir e valorizar 
seus servidores. O Plano de Carreira dos Servidores da 
FCC é uma conquista ainda em construção a partir de 
mesas de negociação. Elaborado a partir de um grupo 
de estudos retirado em coletivo de trabalhadores, teve 
como base os documentos e sugestões encaminhadas 
pelos servidores.

É importante destacar que pela primeira vez os 
servidores da Fundação Cultural passarão  a contar 
com um plano exclusivo, assim como os servidores da 
educação e guarda municipal. Isso significa que essas 
carreiras saem do âmbito da Lei 11.000/04 e adquirem 
uma sistematização própria.

Fu
nd

aç
ão
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pra cima
A principal demanda é concluir 
o Plano de Carreira. Outra 
pauta histórica para a FCC 
é o orçamento de 2% para 
Cultura, pois considerando 
que Curitiba possui um dos 
maiores orçamentos entre as 
grandes capitais, é necessário 
investir e não contar somente 
com a lei de incentivo. O fim 
das terceirizações não poderia 
ficar de fora da pauta, pois 
está cada vez mais presentes 
na administração pública e 
vem na contramão do que 
se acredita de uma política 
democrática e de acesso ao 
povo. Nos últimos anos a FCC 
repassou ao ICAC mais de 12,7 
milhões e praticamente todos 
os contratos visam substituir 
funcionários.

DESACORRENTA. No dia 15 de julho de 2015, a comissão responsável pelos 
trabalhos apresentou em audiência pública no Teatro Paiol, os primeiros 
resultados, tanto do Plano de Carreira quanto do descritivo de função há muito 
solicitado pela categoria.

preste atenção

É a quantidade de 
servidores na FCC. 
Remete-se a década de 
1990 o último concurso 
público para a Cultura

294
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O elo 
Os trabalhadores e trabalhadoras 
da Fundação de Ação Social são 
a ponta do serviço de assistência 
social em nossa capital, atendendo 
a população em situação de risco 
social e vulnerabilidade social visando 
proteção social e a retomada da 
cidadania e ao acesso aos direitos 
sociais. Entretanto o cenário hoje 
em dia é de crítica às condições de 
trabalho dos servidores da FAS. 
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pra cima
A luta é por melhores 
condições de trabalho como: 
A definição de uma política de 
remanejamento que atenda as 
nossas necessidades, concurso 
público para todos os cargos 
na FAS, capacitação especifica 
e continuada, para atualização 
e aperfeiçoamento dos 
servidores, e o Fornecimento 
imediato de Equipamentos 
de Proteção Individual 
para os servidores, bem 
como outros materiais e 
produtos necessários ao bom 
desenvolvimento do trabalho, 
assegurando-se a proteção 
da saúde do trabalhador da 
Assistência Social.

Após anos de lutas, mobilizações e negociações, foi conquistada a gratificação 
especial da FAS. Entretanto, ela ficou restrita a alguns equipamentos. Com novas 
mobilizações, conquistamos a extensão para todos. Mas a administração fez isso 
em três parcelas.

preste atenção

A redução da jornada de 
trabalho é pauta central 
dos trabalhadores e 
trabalhadoras visando 
à isonomia com os 
assistentes sociais

30
horas
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O quê  
O fiscal municipal tem atuação governamental. 
Ele desempenha serviço de fiscalização aos órgãos 
e serviços oferecidos pelo município. As funções 
são de fiscalização, auditoria e vistoria, bem como 
a aplicação de notificações e multas nos órgãos e 
serviços prestados pelo município, para aferir se 
estão de acordo com a legislação local vigente. É um 
segmento de Prefeitura que desempenha atribuição 
de polícia, sem reconhecimento, e precisa lutar pelos 
seus direitos.
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pra cima
Pela identificação funcional 
padronizada, construída em 
conjunto com a categoria 
para os fiscais, para que a 
fiscalização seja feita em 
duplas e garanta a segurança, 
modernização do sistema de 
informação, EPI’s adequados, 
revisão do descritivo e função 
e remanejamento, concurso 
público, ampliação de 30% 
para 50% da gratificação 
da lei municipal 13775/2011, 
possibilidade de incorporar 
a gratificação, e redução 
de jornada para 30 horas 
semanais.

Na luta pelo reconhecimento da atividade e por valorização, os fiscais se lançaram à 
luta, por meio de um boicote aos plantões. Eles deram visibilidade ao papel social da 
fiscalização, algo que não existia até o momento.  Através da campanha “Sem Fiscal a 
cidade vira um caos”.

preste atenção

É o valor da gratificação 
de risco de vida e 
saúde que os fiscais 
reivindicam a todos da 
categoria, pois, o risco é 
inerente ao cargo

30%
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O quê  
Essa categoria está inserida em todos os locais da 
Prefeitura, desde o prédio central, passando pelos 
cmeis, no interior das USs, nos Cras, Crees, até 
mesmo nos Faróis do Saber. É o profissional que está 
presente em todos os locais de trabalho da Prefeitura. 
Entretanto, está entre um dos profissionais menos 
valorizados e reconhecidos no interior da Prefeitura. 
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pra cima
A principal pauta é o plano 
de carreira que representa 
reconhecimento desta 
categoria para contemplar 
isonomia salarial no salário 
base, corrigir distorções 
salariais propiciadas 
em relação das demais 
categorias, dar condições 
salariais compatíveis com as 
atividades desempenhadas, 
definir o ingresso na carreira 
a partir do ensino médio 
e estimular capacitação 
continuada e valorização 
do cargo.  A criação de 
processo de remanejamento 
periódico entre as secretarias 
com critérios objetivos 
e impessoais; Continuo 
processo de aperfeiçoamento 
e atualização através da 
formação continuada.

O fundamental é perceber o potencial dos trabalhadores desse segmento. Se 
essa categoria resolver cruzar os braços, para a cidade de Curitiba. Porque a 
grande maioria dos locais de trabalho, o agente administrativo é essencial para o 
funcionamento dos equipamentos da PMC. 

preste atenção

Os agentes administrativos 
entendem que essa lei 
engessa a carreira. Portanto, 
como outras categorias, 
querem PCCV próprio.

lei 
11000/04 
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O quê  
A troca de nomenclatura, quando passamos de 
educadores infantis professores de educação infantil, 
representa a consolidação de um conceito que a 
educação infantil supera a visão do assistencialismo 
e do “cuidar” firmando como os primeiros passos 
no processo educacional das crianças. Desde as 
atendentes de creche até agora, além de evitar a 
privatização dos cmeis, a categoria já conta com três 
reformulações no Plano de Carreira.
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pra cima
A pauta dos professores 
de educação infantil busca 
isonomia com o magistério 
como a redução da carga 
horária. No tocante ao direito 
a saúde com afastamentos 
por LTS sem reflexo no direito 
a licença prêmio. Também se 
luta por 33% de hora atividade. 
E ainda a negociação dos dias 
de greve de 2014, o aumento 
prometido de 9,88% pelo 
prefeito Gustavo Fruet e não 
cumprido. Concurso público 
para garantir a qualidade do 
atendimento em todos os 
nossos cmeis. E a melhorias 
nas condições de trabalho e 
o cumprimento de diversas 
normas específicas da 
educação.

Greves dos educadores infantis resultaram em conquistas históricas: O plano de 
carreira de professor de educação infantil é um dos melhores planos da área de 
educação, a aposentadoria especial para quem está no espaço pedagógico tendo 
isonomia com o magistério e as eleições para diretores de cmei.

destaque

A categoria tem como 
meta desempenhar 
hora atividade nesta 
porcentagem

33%
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O quê  
Os orientadores de esporte e lazer, e professores 
de educação física lotados na secretaria de esporte, 
lazer e juventude- SMELJ, tem um histórico de 
abandono perante a gestão.

sm
el

J
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pra cima
Criar uma normativa que 
regulamenta a quantidade de 
aulas dadas, número de alunos 
por aula/espaço, carga horária 
que hoje é de 61%a 75% de 
aula dada. O reconhecimento 
profissional que envolve a 
mudança de nomenclatura 
para profissional de educação 
física, inclusão da hora 
atividade para planejamento. 
Aposentadoria com isonomia 
com magistério.

A necessidade de reconhecer e valorizar a política de esporte e lazer como uma 
atividade meramente assistencialista, e sim como uma atividade pedagógica e lúdica.

destaque

A implementação no 
que diz respeito aos 33% 
de hora atividade e a 
incorporação de 30% de 
responsabilidade técnica 

30%
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A CONSTRUÇÃO DA NEGOCIAÇÃO ENTRE SISMUC E A PMC

Hoje no Brasil, a negociação coletiva no setor público não possui 
regras que definem procedimentos, prazos e, principalmente, 
responsabilidades de ambas as partes pelo não cumprimento 
do acordo. Isso por que no Brasil a negociação e contratação 
coletiva no setor público não são regulamentadas (o Brasil não 
regulamentou a convenção 151 da OIT que trata do tema) e, 
portanto, não tem segurança jurídica. Os acordos coletivos fir-
mados dependem da boa fé da gestão pública para o seu cum-
primento. Apesar de toda a capacidade de pressão dos sindica-
tos de servidores e servidoras.

A construção da negociação entre Sismuc e a PMC é ampla-
mente democrática e representativa. Vamos agora ver o passo 
a passo deste processo de negociação.
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O debate das pautas específicas 
e da pauta geral começa durante 
os coletivos de cada segmento 
que o Sismuc representa. Essas 
pautas, portanto, representam os 
interesses e necessidades de cada 
segmento conforme sua realidade. No caso da 

pauta específica
Após o debate nos coletivos, são 
realizadas assembleias gerais de 
cada segmento onde a proposta das 
pautas específicas são debatidas 
e aprovadas. Além de eleger uma 
comissão de negociação composta 
por servidores e servidoras da base 
e da direção sindical. Cabe destacar 
que o Sismuc é um dos poucos 
sindicatos no Brasil que coloca 
trabalhadora e trabalhador da base 
na mesa de negociação. 

No caso da
pauta geral
A pauta geral é debatida na 
Assembleia Geral da Categoria 
(todos os segmentos profissionais 
que sindicato representa). 
Após o debate e aprovação 
da pauta geral, o plenário da 
assembleia elege a comissão 
negociação para a pauta geral.

1º pa
ssO

2º pa
ssO

cabe resaltar que 
o sismUc é um dos 
poucos sindicatos no 
Brasil que coloca 
trabalhadora e 
trabalhador da 
base na mesa de 
negociação
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Após realização das assembleias 
gerais de cada segmento e da 
Assembleia Geral da Categoria. A 
direção do sindicato encaminha 
e protocola ofícios comunicando 
ao prefeito e a seus secretários e 
secretárias municipais as pautas 
específicas e a pauta geral. Neste 
momento se solicita agenda para 
iniciar as negociações. Também 
é comunicado quem forma cada 
comissão de negociação das pautas 
apresentadas e se pede a liberação 
dos servidores eleitos participarem 
do processo.

O Sismuc solicitada uma audiência 
com prefeito para entregar a pauta 
geral e assim simbolicamente abrir 
uma agenda de negociação. 

3º pa
ssO

4º pa
ssOa data-base 

dos servidores 
municipais é 
31 de março - 
lei municipal 
8680/95

a partir de 2012, 
o prefeito não tem 
obrigatoriedade de 
conceder reajuste 

acima da inflação. 
o Sismuc afirma 
que é necessário 

percentual não 
inferior a inflação 

para manter o 
poder de compra dos 

servidores.
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No caso da 
pauta específica
É a PMC quem define e escala os 
membros para negociar com o 
SISMUC. Normalmente a mesa 
é formada por representantes da 
SMRH e das secretárias e órgãos 
envolvidos (IPMC, FAS, FCC.). 
Para representar os servidores 
e servidoras vão às comissões 
de negociações eleitas nas 
assembleias.

No caso da
pauta geral
Normalmente quem representa a 
PMC na discussão da pauta geral é 
a Secretaria de Recursos Humanos. 
Para representar os servidores e 
servidoras vão às comissões de 
negociações eleitas.

5º pa
ssO COMO SE Dá AS NEGOCIAÇõES?

A primeira rodada de negociação serve 
para apresentar as pautas e iniciar 
o processo de negociação, nunca a 
negociação total da pauta se esgota na 
primeira reunião, assim, retira-se uma 
agenda de negociações.

QUAl O TEMPO DESSAS 
NEGOCIAÇõES?
Como não legislação para negociação 
estabelecendo prazos, o processo de 
negociação depende da vontade política, 
apesar de toda a pressão exercida pelo 
Sismuc.

QUAIS SÃO AS FORMAS DE 
PRESSÃO DOS MUNICIPAIS?
Durante o processo de negociação 
coletiva com a PMC, são vários 
instrumentos de pressão que pode se 
usados: Campanha de lutas, Atos junto 
à população, distribuição de materiais, 
protestos entre outros. Assim os 
municipais demonstram força, unidade 
e capacidade de enfrentamento com a 
Prefeitura caso a negociação não avance.

Uma greve só e possível quando as negociações 
estão encerradas, uma greve durante o processo 
de negociação tende a ser considerada ilegal
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Depois de encerrada as 
negociações, é formulado um 
projeto de lei para aprovação 
na Câmara de Vereadores. 
Aqui a direção do Sismuc passa 
a acompanhar na Câmara, a 
tramitação do projeto e também 
apresenta a sua posição aos 
vereadores e vereadoras, que 
podem sugerir emendas.

No caso da 
pauta específica
A pauta específica não tem um 
prazo determinado para encerra 
sua negociação, podendo, se 
alastrar inclusive para outro ano. 

6º pa
ssO

O limite de gastos 
com pessoal 

se dá na lei de 
responsabilidade 

Fiscal. O limite 
é 60%, sendo 

54% para 
executivo e 6% 

para Legislativo. 
atualmente o gasto 

está em 44%

segundo o Tribunal superior eleitoral, 
as nomeações e exonerações só podem 

ocorrer até dois de julho






