
 

         Joinville, 22 de março de 2017. 

  

OFÍCIO SINSEJ Nº 019/2017 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ 
Exmo. Sr. Marlon Roberto Neuber – Prefeito 
 
Assunto: Pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2017 e pedido de audiência 
 

Senhor Prefeito,  
 

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville e Região, por seu 

presidente que abaixo assina, apresenta a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 

aprovada pela Assembleia da categoria, realizada na noite do dia 08/03/2017:  

 

1. Revisão dos vencimentos pelo INPC acumulado no período de 1º de maio de 2016 a 30 de 

abril de 2017; 

2. Regulamentação da revisão salarial mensal (gatilho salarial), conforme acordado em 

2016; 

3. Proposta para zeramento, até o final do mandato da atual gestão municipal, das perdas 

salariais históricas da categoria, que somam hoje 27,73%; 

4. Elevação do vale-alimentação para R$ 600,00; 

5. Envio imediato à Câmara de Vereadores do projeto contendo a proposta de PCCS 

apresentada pela categoria; 

6. Envio à Câmara de Vereadores do Projeto que regulamenta a eleição direta para diretores 

das unidades escolares, conforme acordo da Campanha Salarial 2015 e 2016; 

7. Regulamentação da hora aula para o magistério; 

8. Pagamento do adicional de insalubridade para todos os servidores que trabalham nas 

unidades de saúde (independente do cargo). 

9. Regulamentação da jornada de 30 horas; 

10. Extensão da gratificação de ESF aos Agentes Comunitários de Saúde e recepcionistas; 

11. Aplicação da aula atividade para supervisor, orientador escolar e professor auxiliar de 

turma; 

12. Garantir auxiliar em todas as turmas da educação infantil; 

13. Substituir o vale transporte por auxílio pecuniário, extensivo a todos os servidores; 

14. Garantir a lotação dos monitores de informática e professores auxiliares de turma nas 

unidades escolares; 

15. Incorporação de todas as gratificações aos vencimentos dos servidores; 

16. Pagamento da insalubridade sobre o salário base do servidor; 

17. Extensão da gratificação paga aos fiscais, para todos os servidores lotados no prédio da 

prefeitura; 

18. Auxílio creche ou garantia de vaga para todos nas unidades públicas. 

 

 

 

 



 

Outrossim, solicita audiência para a instalação da mesa de negociações entre 

Prefeitura e sindicato. 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Ulrich Beathalter 
Presidente 


