
Of. 50/2019                   

      Caxias do Sul, 26 de março de 2019.    

Assunto: Campanha Salarial 2019

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Ao  cumprimentá-lo,  cordialmente,  vimos  informar  que  no  dia  19  de  março
passado,  os  servidores  municipais  de  Caxias  do  Sul,  reunidos  em  Assembleia  da
Categoria, debateram e deliberaram sobre a pauta da Campanha Salarial de 2019, cujos
itens encontram-se a seguir.

1 - Recomposição salarial de 3,0% (três por cento), para recuperar o poder de
compra do servidor, o qual está sem reajuste há vários anos.

2  -   Fim  das  distorções  da  Lei  Complementar  409/2012,  uma  vez  que  é
imperiosa  a garantia de salário igual para trabalho igual.

3  -  Cumprimento  do  artigo  22  da  Lei  Federal  3.999/61  que  estabelece  a
equiparação salarial entre médico e cirurgião-dentista.

4 - Pagamento de periculosidade para cirurgiões-dentistas endodontistas que no
desempenho de suas funções ficam expostos a radiações ionizantes (Raio X) de forma
cotidiana e permanente. Essa atividade, além de perigosa, é considerada nociva à saúde
do trabalhador, segundo normas do Ministério do Trabalho.

5 - Aumento da concessão mensal de Licenças Prêmio Compensadas em 30%
(trinta por cento).

6 - Respeito ao dimensionamento e planejamento de pessoal para os diversos
serviços (reposição das vagas dos servidores que se aposentam, abertura de novas vagas
a  fim de  suprir  deficiência  de  recursos  humanos,  melhor  planejamento  das  ações  e
gestão de pessoal nos serviços). 

7 - Pagamento de incentivo aos Agentes Comunitários de Saúde e insalubridade
em 40% (quarenta por cento). O trabalho desses agentes é habitual e permanente em
condições insalubres, acima dos limites de tolerância, estando garantido tal direito na
Lei Federal 13.342/2016.

8 - Direito de adesão ao IPAM/Saúde aos Agentes Comunitários de Saúde e aos
Agentes de Combate às Endemias. Os agentes executam atividades de responsabilidade
da  administração,  mediante  vínculo  direto  com  esse  ente  federado,  portanto,  nada
impede o direito de associação ao plano de saúde do município - IPAM.

9  -  Melhoria  das  condições  de  trabalho  nos  diversos  locais  (infraestrutura,
fornecimento de EPIs, reformas nas instalações, mobiliário e local adequados, veículos
e pessoal suficientes para o atendimento do setor). 
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10 - Criação de um grupo de trabalho composto por representantes do IPAM, da
Administração Direta  e do SINDISERV, para acompanhar  as  condições  de trabalho,
visando especialmente ao desenvolvimento de uma política pública voltada à prevenção
de doenças e ao cuidado da saúde dos servidores.

11 - Aumento dos investimentos do IPAM no IPAM/Saúde, com a ampliação de
atendimento, especialmente com o credenciamento de mais profissionais, sejam pessoas
físicas  ou  jurídicas,  e  desburocratização  em  relação  aos  profissionais  credenciados.
Muitos  são  os  profissionais  que  têm  se  descredenciado  do  plano  em  função  das
exigências  burocráticas  por  parte  do  Instituto,  ocasionando  a  desassociação  de
servidores do plano e consequentes prejuízos financeiros.

12 - Exclusão da necessidade do cumprimento de carência e da aplicação de
faixas etárias ao associado que retornar ao IPAM/Saúde quando em licença interesse
fora do município. A Lei Municipal 475/2014 prevê que sempre que houver interrupção
das contribuições haverá cumprimento de carências. Da mesma forma, prevê que ao
retornar ao plano, o valor da mensalidade será de acordo com a faixa etária do titular e
dos dependentes. No entanto, tal determinação deverá ser retirada da lei em relação aos
servidores que estiverem em licença interesse.

13  -  Ampliação  do  prazo  para  que  o  servidor  nomeado  possa  optar  pelo
IPAM/Saúde. A Lei 475/2014 prevê o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir do início do
exercício do cargo, para o servidor optar pelo plano.

14 – Realização de uma campanha de associação e reassociação dos servidores
ao IPAM/Saúde, sendo que, nesse determinado período, os critérios de carência e do
valor da mensalidade de acordo com a faixa etária ficam suspensos. 

15  -  Garantia  da  manutenção  da  farmácia  do  IPAM,  uma  vez  que  estudos
demostram que a farmácia tem trazido benefícios para os servidores e para a população
em geral.

16  -  Qualificação  da  administração  do  IPAM  e  transparência  na  gestão,
demonstrando os valores dos procedimentos pagos pelos associados. Desburocratização
do atendimento e da documentação necessária para a associação.

17 - Fim das terceirizações e das gestões compartilhadas no serviço público, as
quais, além da precarização do trabalho, trarão prejuízo econômico ao IPAM/Saúde e ao
FAPS. 

18 – Garantia do auxílio-transporte a todos os servidores públicos municipais, de
acordo com o artigo 1º da Lei Municipal nº 422/2013. Nada justifica o § 3º do artigo 2º
desta lei, ao restringir tal direito aos servidores usuários do transporte coletivo urbano.
“(…) O servidor fará jus ao recebimento, em passagens de transporte coletivo urbano
para o seu deslocamento em função da carga horária do cargo (…)”.  Muitos são os
servidores municipais que residem fora do perímetro urbano ou até mesmo em cidades
vizinhas, e que não têm direito ao difícil acesso. Assim, o direito ao auxílio-transporte
deve ser estendido a todo servidor que fizer uso de transporte coletivo, seja urbano,
interdistrital, intramunicipal ou intermunicipal, como é o espírito da referida Lei.  

19 – Auxílio-transporte para os agentes de saúde, conforme disposto no artigo 9º
– H da Lei  Federal  nº  11.350,  que determina  “(…) será concedido indenização de
transporte ao Agente Comunitário de Saúde e ao Agente de Combate às Endemias que
realizar despesas com a locomoção para o exercício de suas atividades (...)”.
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20  –  Apresentação  de  um  calendário  por  parte  a  administração  direta  para
pagamento  do  passivo  das  contribuições  patronais  incidentes  sobre  os  servidores
desvinculados do plano. É imperioso que haja a quitação do débito por parte do poder
executivo. Caso contrário, haverá (e já está havendo) um enorme prejuízo às finanças do
IPAM/Saúde. De acordo com o Balancete Contábil Mensal da Contadoria do IPAM de
dezembro de 2018, o valor devido pela patronal era de R$ 16.537.205,38 (dezesseis
milhões, quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e cinco reais e trinta e oito centavos),
sem considerar multas e juros. 

21 - Regulamentação por parte do Município da Lei Federal 13.022/2014, que
estabelece o Estatuto Geral das Guardas Municipais.

22  -  Encaminhamento  de  um projeto  de  Lei  para  a  Câmara  de  Vereadores,
regulamentando o desconto em folha dos convênios e da mensalidade dos sócios do
SINDISERV.

23 - Devolução da sede antiga do SINDISERV ao seu legítimo proprietário para
uso  comum  dos  sócios,  podendo  haver  gestão  compartilhada  do  espaço  com  a
administração direta. 

24  -  Alteração  dos  §3º  e  §4º  do  artigo  178  do  Estatuto  do  Servidor,
estabelecendo  a  liberação  dos  servidores  estudantes  conforme  a  necessidade  de
cumprimento do horário escolar sem a necessidade de compensação de horas e sem
discricionariedade por parte da chefia.

25 - Discussão da escala de férias e das FJs (Faltas Justificadas) dos servidores
com  as  chefias,  considerando  as  especificidades  e  a  sazonalidade  das  doenças  e  a
adequada prestação dos serviços públicos à população.

26 - Encaminhamento à Câmara de Vereadores, até o início de 2020, de projeto
de lei tornando permanente a trimestralidade dos vencimentos dos servidores públicos
municipais, aos moldes do que ocorre na atualidade. 

Certos  da busca de um entendimento,  solicitamos o agendamento de reunião
para início das negociações o mais breve possível. 

Atenciosamente,

Silvana Teresa Piroli
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor
Daniel Guerra
Prefeito Municipal
Caxias do Sul - RS
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