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SINDICATO PRA VALER:
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O primeiro trimestre de 2022 foi intenso e de muita luta 
para os servidores públicos municipais de Curitiba, e o se-
gundo trimestre foi ainda mais desafiador: conquistamos 
grandes avanços nas mesas de negociação, entretanto, com 
a Câmara Municipal tomada pela bancada do prefeito, tive-
mos retrocessos que exigem que sigamos nos organizando 
enquanto categoria.

Um desses retrocessos é a volta da avaliação de desem-
penho como parâmetro de “premiações” e crescimento de 
carreira. Nós defendemos que sim, é preciso ter uma aval-
iação, desde que seja de maneira diagnóstica e não punitiva, 
como está posta na lei. Os decretos de regulamentação serão 
publicados neste segundo semestre e nós acompanharemos 
a construção deles.

Nós, da Direção Sindicato pra valer, temos a defesa do 
serviço público como guia da nossa atuação sindical, pois 
sem o servidor público não há serviço público de qualidade 
na cidade de Curitiba. E, esta será a bandeira de luta que 
levantaremos em nossa gestão. Vamos nos mobilizar e 
lutar com você, trabalhador e trabalhadora, pela 
valorização e melhores condições de trabalho 
para todos e todas nós.

SISMUC SOMOS NÓS:
SINDICATO PRA VALER!

Disponível 

ASSISTA 
O NOVO 

EPISÓDIO 
DO ACORDA

E SE PERMITA 
VER O MUNDO 
COM OUTRAS 

CORES!

Acesse o QR Code e
ouça agora:

NA LUTA PELA
DEFESA E 
VALORIZAÇÃO
DO SERVIDOR 
PÚBLICO
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PARTIU
CONHECER
O NOVO
SISMUC?

Agora já conseguimos arrumar e voltar para casa. 
Sim, Monsenhor Celso - 225 volta a ser o lar das lutas 
do serviço público municipal de Curitiba. A histórica 
sede do SISMUC está toda reformada e pronta para te 
receber no coração da cidade, um local de fácil acesso 
para todos e todas.

A novidade também é modernização: estão em fase 
final de construção o novo aplicativo para smartphones 
e site repaginado. Tudo com uma identidade visual que 
representa a essência desse sindicato.

Uma entidade composta por mãos diversas:
Mãos que educam e são suportes para o início da 

caminhada da vida. Que apoiam o futuro da nossa 
sociedade. Mãos que curam, que protegem e salvam 
vidas. Mãos que acolhem. O último refúgio para 
quem não tem a proteção do lar. Mãos que servem. 
Do setor de placas ao IPPUC. Do esporte e lazer à 
Fiscalização. Mãos de administram e organizam a 
estrutura municipal. Mãos que protegem e aquelas 
que trazem arte e cultura a nossa Curitiba.

E toda essa diversidade  se fortalece na união. 
Lado a lado constrói um conjunto belo e potente. 
Representatividade e união.

Um Sindicato pra valer!
Um SISMUC de todos e todas!

SINDICALIZE-SE!
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O SEGUNDO SEMESTRE
INICIA EM CLIMA DE
INOVAÇÃO. 

Juntas e juntos vamos defender nosso 
maior patrimônio: o serviço público.
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O processo administrativo disciplinar (PAD) é 
utilizado pela administração pública para averiguar 
acusações, denúncias ou infrações causadas por ser-
vidores, nele o trabalhador é formalmente acusado e 
indiciado. É importante destacar que o profissional 
tem direito a ampla defesa e o acompanhamento de 
um advogado em todo o processo, cabendo a ele o 
direito à produção de  provas e indicação de teste-
munhas.

Finalizado o processo, o relatório de conclusão 
pode indicar penalidades, mas cabe à Procurador-
ia Geral do Município (PGM) acolher a indicação e 
determinar a penalidade que deve ser aplicada, após 
isso, será publicada em Diário Oficial e registrada na 
ficha funcional do servidor. 

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS OU CAÇA ÀS BRUXAS? 

GESTÃO “SINDICATO PRA VALER” RETOMA NEGOCIAÇÃO 
DAS PAUTAS DOS SERVIDORES E GARANTE AVANÇOS

Mesa permanente de saúde do trabalhador
Após negociação, o SISMUC conquistou uma mesa 
permanente mensal para discutir, junto à adminis-
tração municipal, as pautas que envolvem a saúde 
dos servidores e servidoras do município, desde 
questões referentes à perícia médica, até a ergono-
mia nos locais de trabalho.

Plano de carreiras
O quantitativo de leis que estabelecem os planos 
serão mantidos, mas novos planos serão apresen-
tados aos sindicatos antes de serem encaminhados 
para a Câmara Municipal de Curitiba. 

Plano de carreiras dos agentes de endemias
A proposta do plano de carreira para os Agentes de 
Endemias de Curitiba foi protocolada na SMAP.

O documento, resultado de diversos debates dos ser-
vidores com a direção do SISMUC, é o início de um 
diálogo para a implantação de um plano de carreiras.

“A profissão foi regulamentada em 2006, mas até 
hoje não temos um plano que atenda as necessidades 
da categoria”, afirma Irene Rodrigues, dirigente do 
SISMUC.

Descongelamento de tempo de serviço
e licença prêmio
O SISMUC entende que o descongelamento deveria 
ser para todos os servidores, e manifestamos apoio ao 
PLP 04/2022 — em tramitação no Senado, propon-
do que o tempo de serviço durante a pandemia seja 
computado para todos os servidores, além da saúde 
e segurança.

Desconto 14% aposentadoria
Entramos com um pedido de auditoria do IPMC  
junto ao Ministério Público para verificar a origem e 
as causas do déficit que justificam a alíquota de 14% 
na aposentadoria dos servidores municipais.

Infelizmente, observamos um aumento de PAD´s no 
município de Curitiba, pois as disposições legais previs-
tas na Constituição e no Estatuto do Servidor são genéri-
cas, dando espaço para arbitrariedades e imposição de 
penas severas ou injustas. 

Para o SISMUC, as penalidades devem ser efetivadas 
somente quando ocorrer uma infração de fato e não por 
outros motivos como desafetos políticos, inimizades, ma-
chismo, racismo, xenofobia e outras formas de preconceito 
quase nunca explícitos, mas sempre presentes.

É urgente alterar a legislação vigente adequando aos 
princípios democráticos e constitucionais e com partici-
pação efetiva dos representantes dos servidores municipais.

Acesse o QR Code ao lado e saiba mais.

ICS: aumenta o desconto, diminuem
os atendimentos 
Houve aumento na alíquota do ICS e uma queda na 
qualidade do serviço e redução nas especialidades 
atendidas. O Instituto se comprometeu a avaliar a pos-
sibilidade de ampliação nas especialidades junto à Dire-
toria de Saúde, além de realizar estudo de viabilidade para 
que exames solicitados pela Atenção Primária de Saúde 
sejam sem custos para o servidor. 

Remanejamentos
É fundamental que se tenha critérios bem definidos para 
oportunizar a todos os servidores as vagas existentes nas 
secretarias e entidades. A SMAP levanta a possibilidade de 
um projeto piloto na área, que será avaliado pela adminis-
tração.

Liberação da base sindical
Para representantes que integrem os Conselhos Municipais 
a liberação é obrigatória. E, para as reuniões do Sindicato, a 
liberação é prerrogativa da chefia. Mas, uma vez liberado, 
não cabe compensação, ou seja, as horas que o servidor 
estiver fora não será necessário pagar.

Auxílio-transporte em pecúnia
A SMAP se comprometeu em avaliar a possibilidade de re-
visão dos valores descontados do auxílio-transporte.

Também irá estudar junto a Secretaria Municipal de Finanças 
(SMF) a questão do desconto para os servidores com Licença 
para Tratamento de Saúde (LTS).

Assédio Moral e saúde mental 
Sugerimos a inclusão do tema sobre assédio moral na SIPAT.
A administração municipal explicou que a saúde mental é 
o maior desafio da gestão e está finalizando um programa 
para orientar e atender os servidores nesta situação. Após 
aprovado, o programa será apresentado ao SISMUC.

*A pauta econômica será debatida com a Gestão Municipal 
ainda neste 2º semestre
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SÓ A LUTA FAZ VALER:

SERVIDORES DE CURITIBA CONQUISTAM 
PISO SALARIAL NACIONAL

Após meses de pressão da gestão Sindicato Pra Valer e de 
muita mobilização das professoras e professores da educação in-
fantil pelo pagamento do piso salarial. 

A Câmara Municipal de Curitiba aprovou, no dia 16 agosto, o 
novo piso para os professores do quadro permanente — aqueles 
com formação magistério nível médio ou pedagogia, com salá-
rio inicial de R$3.845,63. O SISMUC negociou com os vereado-
res e com o líder do Governo pela inclusão dos professores da 
parte especial da carreira, conquistando uma emenda ao projeto. 
Aqueles que tenham finalizado a formação exigida até o dia 31 
de dezembro de 2021, o pagamento será retroativo da data do 
procedimento de transição  até 1o de janeiro de 2022. Para quem 
terminar a formação a partir de 1o de janeiro de 2022, receberá 
o reajuste salarial retroativo da data de conclusão até o dia da 
transição.

A luta histórica dos agentes de combate às endemias e dos 
agentes comunitários de saúde conquistou o piso salarial nacio-
nal e também adicional de aposentadoria especial e insalubrida-
de, cabendo aos estados e municípios definir outros benefícios e 
gratificações. Além disso, o piso salarial está vinculado ao salário 
mínimo nacional, ou seja, todo começo de ano será reajustado 
no mesmo percentual.

“Em Curitiba, nós continuaremos na luta para que, além de 
pagar os profissionais, a Prefeitura implemente o risco de vida 
e saúde e o plano de carreiras para estes servidores”, reforça a 
gestão Sindicato pra Valer.

PROFESSORES

AGENTES

Ser representante de seu local de trabalho é contribuir efetiva-
mente na luta dos trabalhadores e trabalhadoras.

A Organização por Local de Trabalho (OLT) é um mecanismo de 
empoderamento da categoria, pois é construída a partir do seu local 
de atividade em conjunto com seus pares.  Essa é uma prática utiliza-
da desde sempre pelo SISMUC e, a nova gestão Sindicato pra Valer!, 
vem aprimorando esse processo construindo um novo método de 
trabalho junto aos representantes por local de trabalho titulares e su-
plentes. Com formação política em geral, sindical, legislativa, finan-
ceira, organizacional e comportamental. Por meio de textos, vídeos, 
grupos de trabalho, formação presencial e online. Momentos para 
o debate, encaminhamentos e organização dos locais de trabalho 
conforme suas especificidades que os representantes trazem de seus 
espaços de trabalho. Espaço para deixar toda categoria informada 
sobre os acontecimentos atuais e futuros somadas às informações 
dos representantes.

Eu posso ser representante?
Todos os servidores e servidoras sindicalizados podem ser elei-

tos representantes por local de trabalho. Basta fazer a eleição em seu 
local junto com seus colegas sindicalizados ou não, preencher a ata 
com todos os interessados podendo eleger um titular e até três su-
plentes. O sindicato disponibiliza a ata para votação e se necessário 
pode requisitar um diretor do sindicato para acompanhar. Podemos 
ter acesso a ata de eleição de representantes no SISMUC por meio 
das visitas com a direção ou online .

EMPODERANDO OS
SERVIDORES E SERVIDORAS

Acesse o QR Code

Organizados e empoderados fortalecemos 
o nosso poder de conquista.

O piso nacional da enfermagem foi aprovado e deve ser aplica-
do para todos os servidores públicos. Nós do SISMUC seguimos na 
luta para que todos os trabalhadores tenham esse direito garantido.

ADIN - A Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Esta-
belecimentos e Serviços (CNSaúde) entrou com Ação Direta de 
Inconstitucionalidade da lei. Os setores jurídicos das entidades 
nacionais já se mobilizaram contra a ação.

PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM: 
A DEFESA CONTINUA
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Os vereadores de Curitiba aprovaram recentemente a 
Lei 16037/22 que impõe a avaliação de desempenho para 
todos e todas as servidoras públicas da capital. O projeto 
de autoria do prefeito Rafael Greca é mais um exemplo de 
ataque aos direitos dos trabalhadores — postura que vem 
sendo adotada historicamente pela gestão Greca.

A lei possui duas fases: uma que muda as regras do es-
tágio probatório e outra que cria a proposta da avaliação 
de desempenho funcional para os servidores e servidoras.

Durante a sessão de votação do PL, o SISMUC teve direito 
à fala e reforçamos que este não é o formato de avaliação ideal 
para o serviço público e que, ao aprovar este projeto, a CMC 
assina um cheque em branco à gestão municipal. A avaliação 
não pode ser impositiva e nem punitiva!

Em reunião, o Secretário de Governo, Luiz Fernando de 
Souza Jamur, se comprometeu a enviar as minutas dos de-
cretos relacionados aos critérios da avaliação ao Sindicato para 
serem debatidos e negociados. 

SEGUIMOS DE OLHO!

LEI QUE IMPÕE A AVALIAÇÃO
DE DESEMPENHO É APROVADA

POR VEREADORES

É toda exposição dos trabalhadores a condutas abusivas, 
repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho, ca-
paz de causar danos psíquicos e físicos.

Episódios isolados podem causar dano moral, mas não 
caracterizam assédio moral.

VOCÊ SABE O QUE É ASSÉDIO 
MORAL NO TRABALHO?



Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Curitiba
R. Monsenhor Celso, 225, Centro
80010-150 | Curitiba, Paraná
Telefone: (41) 3322-2475

EXPEDIENTE

Riquieli Capitani e Ana Carolina Pacífico
JORNALISTAS RESPONSÁVEIS

Departamento de Comunicação
do SISMUC e Altvista

PRODUÇÃO

Altvista
ARTE E DIAGRAMAÇÃO

SISMUC: QuemTV
FOTOS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

DICAS CULTURAIS E/OU 
ENTRETENIMENTO

RECEITAS REALIZADO 2022

Mensalidades Sindicalizados 876.241,50

Rendimentos de Aplicações 44.100,91

TOTAL 920.342,41

2º TRIMESTRE 2022

FOLHA DE PAGAMENTO DOS 
FUNCIONÁRIOS

REALIZADO 
2022

Rescisões 2.246,95

Salários e Ordenados 85.509,44

13o Salário 5.251,05

Assistência Médica 34.234,84

Assistência Odontológica 2.393,73

Contribuição Sindical 396,90

Exame Periódico/ Admiss./ Demiss. 519,51

FGTS 8.727,97

FGTS Rescisão Multa 47.627,68

INSS 35.928,80

IR 4.826,31

ISS 394,57

Outros Benefícios 726,27

PIS sobre Folha 1.090,96

Vale Alimentação 15.750,00

Vale Transporte 8.843,54

TOTAL 206.840,84

DESPESAS ADMINISTRATIVAS REALIZADO 2022

Administrativas 85.019,07

Assessorias 203.534,20

Juridicas 19.674,67

Transportes 29.750,33

Utilidades e Serviços 66.779,53

Higiene/Copa 10.689,96

Veículos 15.517,46

Donativos e Contribuições 2.000,00

Comunicação 75.680,00

TOTAL 508.645,22

EVENTOS CAMPANHAS DE LUTAS REALIZADO 2022

Eventos Campanhas de Lutas 269.942,68

TOTAL 269.942,68

TOTAL 985.428,74

DESPESAS REALIZADO 2022

Tarifa Bancária -421,00

TOTAL -421,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS-FINANCEIRAS

AQUISIÇÃO REALIZADO 2022

Despesas Obra Sede -230.294,12

Manutenção/ Conservação Imobilizado -1.255,00

Bens -165,81

TOTAL -231.714,93

RESUMO REALIZADO 2022

TOTAL DAS ENTRADAS 920.342,41

TOTAL DAS SAÍDAS 1.217.564,67

RESULTADO -297.222,26

SALDOS 30/06/2022

Caixa 565,40

Conta Corrente 2.458,17

Investimentos 1.556.405,16

TOTAL 1.559.428,73

DESPESAS

AQUISIÇÃO DE ATIVOS

COLETIVOS SISMUC
Toda segunda semana de cada mês acontecem os Coletivos 
do SISMUC e toda última quarta-feira do mês o coletivo dos 
representantes por local de trabalho.  Acompanhe o site e as 
redes sociais do Sindicato e veja a agenda completa.

PARTICIPE!

A partir do comprometimento e responsabilidade 
da gestão Sindicato pra Valer em assegurar a trans-
parência na administração dos recursos do SISMUC, 
apresentamos abaixo, para conhecimento dos ser-
vidores sindicalizados, o Relatório de Prestação de 
Contas do 2º trimestre de 2022. 

        Vendas pelo DiskIngressos (diskingressos.com.br)
        Sindicalizados SISMUC pagam meia-entrada

Próximos shows em Curitiba:
Teatro Guíra

23, 24 e 25/09
Chico Buarque

13 e 14/10
Roupa Nova

22/10
Ney Matogrosso

Teatro Positivo

27 e 28/10
Gilberto Gil

16/09
Erasmo Carlos

Você vai querer assistir:
Papai é Pop
com Lázaro Ramos
Cine Passeio

Lamento
sessão virtual e gratuita 
do Cine Passeio

Valorize o teatro curitibano

Programação gratuita

Teatro Guíra

Festival de Inverno
Teatro Lala Schneider 

espetáculos até 28 de agosto

*para mais informações sobre os espetáculos, acesse o site do organizador do evento.

Clube da Leitura 
No SESC Paço da Liberdade, todo sábado das 14h30 às 15h30.

Exposições MON (Museu Oscar Niemeyer)
Entrada gratuita todas as quartas-feiras.

A Caiçara
03/09 Samba da Nega - Janine Mathias

Para saber mais detalhes acesse
o site do SISMUC.

Deserto 
Particular
HBO Max

Cinema Teatro da Vila (CIC)
Programação conta com grandes lançamentos do cinema.

Contestados 
Teatro SESC da Esquina 
no dia 26 de agosto


