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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento é fruto do acúmulo do trabalho realizado pelo sindicato 

junto à categoria ao longo dos últimos anos e das assembleias ocorridas durante 

todo período. 

 

É importante salientar que também faz parte deste documento pautas 

relativas não somente aos servidores públicos municipais, mas também inerentes à 

toda população Marialvense, pois acreditamos que é na cidade que começam as 

transformações que queremos para a sociedade. 

 

Estas propostas estão divididas em cinco eixos: 

 

1. TRABALHO DECENTE NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL; 

2. TRANSPARÊNCIA E DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NA GESTÃO; 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DE COMBATE A POBREZA LOCAL; 

4. GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE; e 

5. REIVINDICAÇÕES PARA TODA A CATEGORIA DOS(AS) SERVIDORES(AS) E 

FUNCIONÁRIOS (AS) PÚBLICOS (AS) MUNICIPAIS 

 

Depois de muito trabalho a diretoria do SISMAV, Gestão 2015-2019 

entrega este documento para que o futuro prefeito tome conhecimento das 

principais reivindicações dos servidores municipais acumuladas ao longo do tempo, 

comprometendo-se em resolvê-las juntamente com o sindicato durante os próximos 
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quatro anos, demonstrando assim seu compromisso com a categoria pública 

municipal. 

 

“SEM SERVIDOR(A) A CIDADE PARA” 

 

 

EIXO 1: TRABALHO DECENTE NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL 

 

Propostas: 

 

1) Criação de Lei Municipal que assegure a composição permanente de Mesa 

da Negociação Coletiva, com espaços para diálogo, transparência e negociação 

de medidas administrativas e financeiras de valorização da categoria. Garantindo-

se a obrigatoriedade de observância às deliberações dela emanadas; 

2) Combate à terceirização dos serviços públicos;  

3) Realização de concursos em observância aos parâmetros definidos em 

Planos de Cargos, Carreira e Remuneração; 

4) Implantação de Programa de Valorização dos (as) Trabalhadores (as) no 

Serviço Público Municipal contemplando metas voltadas para a Saúde e 

Segurança no Trabalho.  

5) Garantir que o salário base do servidor seja sempre o mínimo Regional 

Estadual, quando este for superior ao estabelecido pelo Governo Federal. 

6) Garantir instituição e cumprimento de piso salarial para todas as categorias. 

7) Melhoria dos locais de trabalho e garantia de disponibilização de 

equipamentos de segurança (EPI’s). 

8) Implantação e fornecimento de uniformes aos trabalhadores operacionais,  
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9) Criação de uma Comissão de Segurança do trabalho; 

10) Implantação da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – a fim 

de atender as demandas inerentes aos trabalhadores estatutários; 

 

 

EIXO 2: TRANSPARÊNCIA E DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NA GESTÃO 

Propostas: 

 

1) Convocação de todos os setores da sociedade civil para participação 

efetiva e encaminhamentos de assuntos inerentes à gestão pública; 

2) Efetiva aplicação dos dispositivos constantes na Lei de Acesso à Informação 

(Lei 12.527/2011), tornando acessível a todo cidadão informações que lhes forem 

requeridas, salvo àquelas consideradas sigilosas e que coloquem em risco a 

segurança da sociedade e do Estado; 

3) Compromisso de cumprir as deliberações de Conferências e/ou Conselhos; 

4) Desenvolver o Orçamento Participativo constituindo-se em um processo no 

qual a sociedade tem a oportunidade de opinar, debater e deliberar sobre 

matérias inerentes às despesas públicas. Momento em que também os servidores 

poderão reivindicar as Pauta de Campanha Salarial e Trabalho Decente; 

 

EIXO 3: POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DE COMBATE À POBREZA LOCAL 

 

1) Formular um Pacto de Combate à Pobreza local em conjunto com todos os 

setores da sociedade e as três esferas do Poder Executivo (Municipal, Estadual e 

Federal) estabelecendo metas, estratégias e recursos; 
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2) O Plano de Combate à Pobreza local deve realizar ações de qualificação 

profissional, educação formal, geração de oportunidades de emprego e renda, 

redução do déficit habitacional com melhorias e construções de moradias, bem 

como políticas públicas de saúde, cultura, assistência social e educação; 

3) O Plano de Combate à Pobreza deve focar em ações com recortes de 

gênero, geração, raça e orientação sexual buscando a implementar política 

afirmativa e inclusiva; 

4) Gerenciamento de políticas públicas mediante pessoal capacitado; 

5) Incentivar a prevenção e o combate ao uso de drogas, apoio e incentivo às 

entidades que desenvolvem esse trabalho (implantar e implementar programas) 

 

EIXO 4: GESTÃO LOCAL PARA A SUSTENTABILIDADE 

Propostas: 

 

1. Reforçar o processo de Agenda 21 e outros que visam ao desenvolvimento 

sustentável local e regional e integrá-los, de forma plena, ao funcionamento da 

administração em todos os níveis; 

2. Realizar uma gestão integrada e eficiente para a sustentabilidade, baseada 

no princípio da precaução sobre o Ambiente Urbano e seu entorno;  

3. Estabelecer metas e prazos concretos face aos Compromissos da Plataforma 

Cidades Sustentáveis, bem como um programa que garanta seu monitoramento; 

4. Assegurar a importância das questões de sustentabilidade nos processos de 

decisão nos níveis urbano e regional, assim como uma política de gestão de 

recursos baseada em critérios de sustentabilidade sólidos e abrangentes; 

5. Garantir a transparência administrativa e envolver fatores diversos para 

monitorar e avaliar o desempenho da gestão, tendo em vista o alcance das metas 

de sustentabilidade estabelecidas. 

 



 
 

                                           
Avenida Cristóvão Colombo, 1490- Marialva – Paraná - CEP 86990-000  

Fone: (44) 3014-5850 | www.sismav.com.br | sas@sismav.com.br | sismav2011@hotmail 

EIXO 5: REIVINDICAÇÕES PARA TODA A CATEGORIA DOS(AS) SERVIDORES(AS) E 

FUNCIONÁRIOS (AS) PÚBLICOS (AS) MUNICIPAIS  

 

1) Revisão do PCCR e do Estatuto dos servidores; 

2) Implantação de Plano de Carreira aos servidores Celetistas; 

3) Equiparação das perdas salariais; 

4) Melhoria do percentual de gratificação percebido pelos Secretários de 

Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s), possibilitando o reajuste 

para 40%; 

5) Garantir que pelo menos 60% (sessenta por cento) dos cargos em comissão 

sejam ocupados por servidores de carreira; 

6) Aplicação dos percentuais estabelecidos na NR 15 (Norma 

Regulamentadora do Ministério do Trabalho) para todos os servidores que 

exercerem atividades em contato com agentes insalubres e/ou perigosos; 

7) Extensão do benefício de auxílio alimentação para todos os servidores; 

8) Programa de saúde do trabalhador com atendimento especial para os(as) 

servidores(as) dependentes de bebidas alcoólicas e outras drogas, bem como 

detentores de quadro depressivo,  de stress e outras doenças funcionais; 

9) Capacitação aos servidores (as) que forem removidos e/ou readaptados; 

10) Isonomia nos direitos entre estatutários e celetistas;  

11) Redução da jornada dos servidores da saúde para 30h/semanais, conforme 

pauta nacional da categoria e que já tem sido realizada em diversos municípios. 
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CARTA COMPROMISSO PARA O (A) CANDIDATO (A) A PREFEITO - 2016 

 

Eu, _________________, candidato(a) pelo Partido _________________ ( ), à prefeito(a) 

na cidade de Marialva, Estado do Paraná, assumo a responsabilidade, a partir 

deste momento, através da assinatura da Carta Compromisso abaixo, de negociar 

as pautas constantes na PLATAFORMA POR UM MUNICÍPIO DECENTE E 

DEMOCRÁTICO apresentado pelo SISMAV – Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Marialva, FESSMUC – Federação dos Sindicatos dos Servidores 

Públicos Municipais Cutistas do Estado do Paraná e pela CONFETAM – 

Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal. 

 

CARTA COMPROMISSO 

 

1. Assumo o compromisso de negociar as demandas pautadas na Plataforma 

por um Município Decente e Democrático; 

2. Comprometo-me a estabelecer mecanismos de negociação desde os 

primeiros dias do meu mandato com os trabalhadores através do sindicato que os 

representa para atender os pleitos constantes neste documento; 

3. Concordo em atualizar e divulgar o trabalho pautado nas propostas e 

reivindicações da Plataforma no final de cada ano da gestão; 

4. Concordo em dialogar com o movimento sindical entendendo ser este o 

representante maior dos trabalhadores, bem como observar as deliberações de 

Conselhos, Conferências e outros meios de gestão participativa sobre os avanços e 

dificuldades na execução desta Plataforma. 

 

Marialva, setembro de 2016. 

 

Nome:  ________________________________________________________________ 

Telefone/e-mail:_________________________________________________________ 

Assinatura:________________________________________________________________ 
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CARTA COMPROMISSO PARA O (A) CANDIDATO (A) A VICE-PREFEITO - 2016 

 

Eu, ________________________, candidato(a) a vice-prefeito pelo Partido ________( ), 

na cidade de Marialva, Estado do Paraná, assumo a responsabilidade, a partir 

deste momento, através da assinatura da Carta Compromisso abaixo, de negociar 

as pautas constantes na PLATAFORMA POR UM MUNICÍPIO DECENTE E DEMOCRÁTICO 

apresentado pelo SISMAV – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Marialva, FESSMUC – Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos Municipais 

Cutistas do Estado do Paraná e pela CONFETAM – Confederação dos Trabalhadores 

no Serviço Público Municipal. 

 

CARTA COMPROMISSO 

 

5. Assumo o compromisso de negociar as demandas pautadas na Plataforma 

por um Município Decente e Democrático; 

6. Comprometo-me a estabelecer mecanismos de negociação desde os 

primeiros dias do meu mandato com os trabalhadores através do sindicato que os 

representa para atender os pleitos constantes neste documento; 

7. Concordo em atualizar e divulgar o trabalho pautado nas propostas e 

reivindicações da Plataforma no final de cada ano da gestão; 

8. Concordo em dialogar com o movimento sindical entendendo ser este o 

representante maior dos trabalhadores, bem como observar as deliberações de 

Conselhos, Conferências e outros meios de gestão participativa sobre os avanços e 

dificuldades na execução desta Plataforma. 

 

Marialva, setembro de 2016. 

 

Nome:  ________________________________________________________________ 

Telefone/e-mail:_________________________________________________________ 

Assinatura:________________________________________________________________ 
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