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SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS

A Campanha Salarial
não é do sindicato, é sua.
PARTICIPE!
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REIVINDICAÇÕES APROVADAS EM NOVEMBRO:

. Reajuste salarial de 13%, sendo 8% referentes à inflação
dos últimos 12 meses (IPCA) e 5% como parte das perdas
históricas de anos anteriores. Caso a inflação aumente até a data
base, o pleito será modificado;

. Correção do valor do Auxílio Alimentação para R$ 25,00
por dia, totalizando R$ 550,00 por mês e a extensão
do benefício ao segundo registro dos servidores com dois
registros funcionais;

–Extinção da Secretaria Municipal de Assuntos Portuários;
–Fusão da Secretaria Municipal de Esportes com a Secretaria
Municipal de Turismo;
–Fusão da Secretaria Municipal de Segurança com o Gabinete
do Prefeito;
–Extinção de 30% dos cargos de livre provimento de diversas
Secretarias;
–Redução de 20% nos valores dos salários do Prefeito, dos
cargos de confiança e dos Vereadores.
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. Correção do valor da Cesta Básica para R$ 355,44
. Imediata abertura de concurso público para todas as áreas com
bem como a extensão do benefício a todos os servidores
falta de pessoal, nomeação dos trabalhadores aprovados nos
da Prefeitura (ativos e inativos) e ao segundo registro dos
concursos vigentes e cumprimento integral dos Planos de Carreira e
servidores com dois registros funcionais (valor do Diário Oficial criação de cargos em número suficiente para suprir a necessidade
de 21/11/2016);
dos serviços públicos em todas as áreas;

4
5

. Mais 1% de contribuição da prefeitura para a CAPEP Saúde;

. Pelo fato da Administração Municipal divulgar nos meios
de comunicação que a arrecadação sofre efeitos da crise
econômica, reivindicamos implantação de medidas urgentes de
contenção de despesas como segue:
–Extinção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Inovação;
–Extinção da Secretaria Municipal de Comunicação e
Resultados;
–Extinção da Secretaria Municipal de Defesa da Cidadania;
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. Revogação das Leis aprovadas em 2013, que autorizam a
Prefeitura a terceirizar os serviços públicos através de OSs,
OSCIPs e ONGs;

8

. Revogação de todas as atuais terceirizações, bem como dos
contratos pela Lei 650 e outras formas de trabalho precarizado,
como: Monitores do Programa Escola Total, pagamentos por
cheques (“chequinhos”) e frentes de trabalho;
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. Imediata quitação da dívida da Prefeitura com o Instituto de
Previdência dos Servidores (IPREV).
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É possível LUTAR!
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Veja quantas mobilizações da
categoria junto ao SINDERV em 4 anos:

2013

O começo dessa jornada foi
a aprovação (nas urnas) dos
servidores na continuidade do
trabalho da diretoria. Foram 1.530
votos para a CHAPA 1. Mais do que
o dobro da votação da duas chapas
concorrentes juntas.
GREVE HISTÓRICA durante a Campanha Salarial

Só com pressão, governo
publicou regulamentação da
AVALIAÇÃO DO PCCV

REDUÇÃO de 20% nas
MENSALIDADES do Sindicato

Devolução do IMPOSTO SINDICAL

SINDSERV cumpre promessa e realiza
consulta na categoria: 92,98% QUEREM
UNIFICAÇÃO DOS SINDICATOS!

JORNADA DE LUTA CONTRA TERCEIRIZAÇÕES

2014
CAMPANHA SALARIAL

JORNADA DE LUTA CONTRA
TERCEIRIZAÇÕES CONTINUOU!
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EDUCAÇÃO
Luta garantiu:
Criação de
190 cargos de
Professor Adjunto
I em setembro,
retirada da prova
de aferição para
a promoção de
Professores
Adjuntos I e
II e 13º/férias
correspondentes
às substituições e
horas-aula projeto.

Após meses
de pressão,
GRATIFICAÇÃO POR
COMPLEXIDADE
começou a ser pago
aos profissionais do
Magistério
E mais, extensão
dessa gratificação
aos funcionários
das unidades de
ensino com grau de
Complexidade I e II.

SINDSERV E UNIFESP iniciam
projeto voltado aos aposentados

Luta pela APOSENTADORIA
ESPECIAL com paridade

OPERADORES SOCIAIS que trabalham
em abrigo começaram a luta por
Gratificação por Complexidade

Mobilizações nos locais de trabalho garantiram melhoras nas CONDIÇÕES DE TRABALHO

Pressão pelas
RECLASSIFICAÇÕES

Técnicos de Informática e Cozinheiras iniciam organização
junto ao sindicato e entregam reivindicações
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2015

CAMPANHA SALARIAL
Luta contra as TERCEIRIZAÇÕES continuou

1º CONGRESSO dos Trabalhadores da EDUCAÇÃO de Santos

Servidores pressionam por MUDANÇA DE NÍVEL!

OPERADORES SOCIAIS que trabalham em abrigos
brigam pelo justo reconhecimento!

Segmentos na luta pela jornada de 30h!
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Em defesa da CAPEP e do IPREV

DENUNCIAMOS as péssimas
condições de trabalho

EDUCAÇÃO
Concurso de Promoção, Recesso Escolar para os funcionários, Orientador Educacional nas
UMEs (0 a 3 anos), nomeações, contratações e promessa de Concurso Público ainda em 2015

Formação para lutar melhor

Aposentados estreitam laços com sindicato

Mobilização garantiu FLEXIBILIZAÇÃO DOS HORÁRIOS
no Banco do Brasil por conta da falta de ar-condicionado e do forte calor
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2016
Pressão dos servidores manteve INCORPORAÇÕES

CAMPANHA SALARIAL

Greve dos TÉCNICOS DE INFORMÁTICA

Greve das COZINHEIRAS (OS), MERENDEIRAS E
AJUDANTES DE COZINHA

Resistência contra CALOTE NAS
APOSENTADORIAS dos servidores!

Luta dos PLANTONISTAS da Saúde fez Prefeitura recuar!

OPERADORES SOCIAIS
continuaram mobilizados!

Mais um ano do PROJETO ARTE E
CUIDADO com os aposentados
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Onde houve mobilização, TERCEIRIZAÇÃO NÃO AVANÇOU!
Servidores do PS-ZL lutaram para não terceirizar a unidade

Movimento dos PROFESSORES surtiu efeito: Parte
das pautas reivindicadas foram conquistadas!

MANIFESTAÇÃO garantiu
13º antes do natal para
maioria dos servidores

Mais uma vez
honramos nosso
compromisso e
DEVOLVEMOS
O IMPOSTO
SINDICAL

FUNCIONÁRIOS DE ESCOLA
conquistaram Remoção! Falta virar Lei, a
luta vem desde 2013!

Conquista: É realizado CONCURSO
PÚBLICO PARA A CAPEP!

GUARDAS MUNICIPAIS se organizaram
em torno da reestruturação da carreira

ESSAS FORAM ALGUMAS DAS LUTAS PROTAGONIZADAS PELOS SERVIDORES!
O SINDSERV agradece a todos que ajudaram nessa difícil
caminhada. Ela só aconteceu porque os trabalhadores acreditaram
na atual diretoria e arregaçaram as mangas.
As conquistas e garantias de direitos só vieram com muita luta!
E o que não conquistamos é porque ainda não conseguimos nos
organizar o suficiente enquanto categoria, pois com os trabalhadores
organizados e determinados nada é impossível de alcançar!

EM 2017, A SUA PRESENÇA NAS MOBILIZAÇÕES SERÁ DECISIVA! JUNTE-SE NA LUTA!
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Eleições no
SINDSERV Santos
Caro associado (a)
Nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2017 o
SINDSERV Santos passará por novas eleições.
Elas ocorrem de 4 em 4 anos e é um importante
momento em que a categoria elege, democraticamente, a diretoria para manter seu sindicato na
luta.
O estatuto do SINDSERV determina que a eleição seja iniciada e concluída entre 8 de fevereiro e
8 de abril, período que coincide com a campanha
salarial da categoria.
Para que a eleição interfira o mínimo possível
na Campanha Salarial, é preciso que você e os
demais associados votem massivamente nesses
três dias da eleição, evitando assim uma segunda
votação.
O quórum exigido pelo estatuto é de 50% dos
associados com direito a voto. Caso este percen-

tual não seja atingido, a
eleição se arrastará no
decorrer da Campanha
Salarial e o sindicato
terá que gastar o dobro
de dinheiro (correspondências para os associados, aluguel de carros para
transportar urnas, alimentação dos mesários, horas extras
para os funcionários do sindicato,
entre outros gastos).
Participe ativamente da eleição, mantenha seu sindicato na luta para avançar rumo a
novas conquistas.
DIRETORIA
SINDSERV Santos
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Edital de Convocação de Eleições
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, entidade sindical inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 57.735.896/0001-74, com
sede na Av. Campos Sales, nº 106 – Vila Nova – Santos/SP, representado por seu Presidente, Flávio Antônio Rodrigues Saraiva, convoca as eleições de renovação quadrienal
da Diretoria, Conselho Fiscal e do Conselho de Representantes, efetivos e suplentes. O prazo para registro de chapas na secretaria do sindicato será de cinco dias úteis no horário das
09:00 às 13:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, começando a inscrição no dia 30 de janeiro de 2017, e seu encerramento dar-se-á no dia 03 de fevereiro de 2017 às 18:00 horas. A votação em 1º escrutínio ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 do mês de fevereiro de 2017. Caso não atingido o quorum estatutário, novas eleições serão realizadas nos dias 07, 08, 09 de março de
2017. Se não atingido o quorum novamente, o 3º escrutínio será realizado nos dias 14, 15 e 16 de março de 2017. No caso de empate, haverá novas eleições entre as chapas mais votadas
nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2017. Em todos os escrutínios haverão dois pontos fixos de votação, um na sede da entidade sindical e outro no Pronto Socorro da Zona Noroeste,
localizado à Rua Ministro Agamenon Magalhães, s/nº - Jardim Castelo – Santos/SP. Além das urnas fixas serão instaladas 13(treze) mesas coletoras de votos itinerantes.
O horário de votação será sempre das 7:00 às 21:00 horas. Serve-se deste edital, também, para convocar a Assembleia Geral Ordinária para eleição, por escrutínio secreto, da
Comissão Eleitoral, no dia 08 de fevereiro de 2017, às 18:30 horas em primeira chamada e, caso não atingido o quórum estatutário, às 19:30 horas com qualquer número de associados
presentes no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos, situado à Avenida Ana Costa nº 55 - Vila Mathias – Santos/SP. O edital completo de convocação de eleições está afixado no
quadro de aviso da sede do Sindserv e publicado no jornal da categoria. Santos, 27 de janeiro de 2017. Flávio Antônio Rodrigues Saraiva – Presidente.
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