
Nossa luta pelo 
ganho real 

comeca agora!

#Trabalhador semasa éNossaPrioridade pág: 4

pág: 4

Fechamento de sete Unidades 
Básicas de Saúde aumenta 
o número de agressões a 
servidores 

SUPERLOTAÇÃO

Construindo um Sindicato cada vez mais forte!

Informativo Oficial do SINDSERV | Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santo André

       /sindservsantoandre.oficial www.sindservsantoandre.org

PORTE DE ARMA pág: 4

Sindserv se reúne com 
Secretaria de Segurança para 
solicitar maior transparência 
na divulgação do Estatuto 
e regularização do porte de 
arma para os Guardas
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Manutenção do auxílio-babá. 
É importante destacar que o 

Governo tinha proposto a entrega 
de documentos de dois em dois 
meses. O Sindserv e a Comissão 
negociaram e o prazo ficou de 

quatro em quatro meses. 

Auxílio
Babá

/sindservsantoandre.oficial
www.sindservsantoandre.org

Sindserv tira suas dúvidas!
Acordo Coletivo de Trabalho 2017

Aumento do auxílio-funeral de 
um salário mínimo e meio 

para R$2.269,91, valor básico 
de gastos com funeral pela 

tabela do município. 

/sindservsantoandre.oficial
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Sindserv tira suas dúvidas!
Acordo Coletivo de Trabalho 2017

Auxílio
Funeral

Aumentará de R$ 81,81 para R$ 
100,00 mensal, atendendo os 
trabalhadores que ocupam 
cargos da classe 1 a 4 da 
tabela de vencimentos I.
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Sindserv tira suas dúvidas!
Acordo Coletivo de Trabalho 2017

Cesta
Básica

As horas extras realizadas em 
Outubro/Novembro de 2016  

poderão ser usufruídas pelos 
servidores dos demais 

setores até junho, podendo 
ser estendidas até dezembro 

de 2018. 
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Sindserv tira suas dúvidas!
Acordo Coletivo de Trabalho 2017

Banco de
Horas

Encaminhará as lutas prioritárias do 
funcionalismo como: a implementação do 
Vale-Refeição para Educação em locais 

distantes de restaurantes públicos; 
apresentação de Regulamentação das 

Horas Extras e Banco de Horas; o 
pagamento das perdas acumuladas das 

gestões de governos passados e a 
reclassificação das categorias.

Mesa
Permanente
de Negociações
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Sindserv tira suas dúvidas!
Acordo Coletivo de Trabalho 2017

Ficou  acordado que será formada 
uma Comissão que decidirá junto à 

Administração a forma de pagamento 
para compensar as perdas 

acumuladas referente ao período de 
abril de 2017 a dezembro deste ano. 

Essa Comissão negociará até abril de 
2018 como será feito esse pagamento

/sindservsantoandre.oficial
www.sindservsantoandre.org

Sindserv tira suas dúvidas!
Acordo Coletivo de Trabalho 2017

Retroativo
Data-base 2017

Vale
Alimentação
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Sindserv tira suas dúvidas!
Acordo Coletivo de Trabalho 2017

Aumentará dos atuais R$ 23,63 
para R$25,00, beneficiando os 
servidores que possuem este 
benefício como: Semasa, IPSA, 

Câmara, Faisa e Funerária
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