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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DO SAMAE 
CAMPANHA SALARIAL 2012/2013 - SINTAEMA – SC 

 
 
 
O SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO, DORAVANTE DESIGNADO 
SAMAE, E O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ÁGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE 
NO ESTADO DE SANTA CATARINA/SINTAEMA-SC, DORAVANTE DESIGNADO SINDICATO, 
POR INTERMÉDIO DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, FIRMAM O PRESENTE ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO, COM AS CLÁUSULAS A SEGUIR ENUMERADAS.     
 
 
Cláusulas Sociais: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - LIBERAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS DA CATEGORIA - O SAMAE a 
partir da assinatura do presente acordo concorda em liberar seus empregados para participarem de 
Assembleias e Reuniões, a serem realizadas fora do ambiente de trabalho, pelo período de duas (02) horas, 
durante a jornada normal de trabalho, facilitando a liberação daqueles trabalhadores que exercem suas  
atividades fora do local do evento, liberando-os com a necessária antecedência. 
 
Parágrafo Único: Deverá ser observado pelas chefias imediatas o número mínimo de empregados em 
atividades operacionais e administrativas não passíveis de interrupção, sempre realizadas fora do ambiente 
de trabalho. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONSELHO DE SANEAMENTO - O SAMAE realizará processo de escolha 
de um servidor de seu quadro de funcionário, para atuar como Representante junto ao Conselho Municipal 
de Saneamento Lei 11.445/2007, Cap.VIII. 

 Parágrafo Único – O servidor indicado ou eleito não poderá exercer cargo comissionado no SAMAE ou 
em outro órgão municipal. 

CLÁUSULA TERCEIRA – PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – Visando a atualização, a 
modernização das relações de trabalho com objetivo de melhorarem a gestão de qualidade dos serviços e 
promover a segurança jurídica. O SAMAE apresentará para conhecimento de todos os seus servidores a 
explanação do novo Plano de Cargos e Salários – PCS, que deverá ser encaminhado ao Poder Legislativo 
para aprovação e efetiva aplicação ainda em 2012. 

Parágrafo Único – O SINTAEMA-SC coloca-se à disposição com seu corpo jurídico no sentido de 
colaborar no que for necessário para formulação e aplicação do mesmo. 

CLÁUSULA QUARTA - RECICLAGEM TECNOLÓGICA - O SAMAE estabelecerá uma política 
anual de treinamento e aperfeiçoamento de seus empregados, com carga horária anual por profissional, no 
mínimo 24 horas/ano para cargos de nível superior, 24 horas/ano para cargos de nível técnico/profissional e 
20 horas/ano para demais cargos, entendendo-se como tal à participação em cursos ministrados pela própria 
Empresa e/ou terceiros.  
 
CLÁUSULA QUINTA - PROTEÇÃO COLETIVA - O SAMAE se compromete a realizar estudos de 
forma sistemática e adotar medidas de proteção individual ou coletiva que minimizem os riscos aos 
empregados. 
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CLÁUSULA SEXTA - EXAMES MÉDICOS - O SAMAE promoverá exames médicos obrigatórios, 
previstos no PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, conforme preceitua a NR – 7, 
da Lei 6.514, de 24.12.77, e das Portarias nºs. 3.214, de 8.6.78, 24. de 29.12.94 e 08 de 8.5.96. 
 
Parágrafo Único: Realizar-se-ão exames admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função 
e demissionais específicos para as categorias profissionais, cujas funções assim o exigirem, com 
periodicidade mínima prevista no referido programa. 

CLÁUSULA SETIMA- PREVENÇÃO DAS LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS - O SAMAE 
elaborará uma política de antecipação de riscos relativa ao trabalho, que implique em esforços repetitivos 
(LER/DORT). Esta política será desenvolvida atendendo ao manejo clínico, ocupacional e institucional, 
observando o que dispõe o Ministério da Previdência Social.  

Parágrafo Primeiro: Serão processadas modificações na execução e organização do trabalho, visando à 
diminuição e sobrecarga muscular gerada por gestos e esforços repetitivos, reduzindo o ritmo de trabalho e 
as exigências de tempo, diversificando as tarefas.  

Parágrafo Segundo: Será promovida a adequação, sempre que possível, do mobiliário, máquinas, 
dispositivos, equipamentos e ferramentas às características fisiológicas do trabalhador, de modo a reduzir a 
intensidade dos esforços aplicados e corrigir os movimentos repetitivos, tais como: desvio de punho 
(radicais ou ulnares) punho de flexão ou extensão, pronação ou supinação, abdução ou rotação de ombro, 
flexão, extensão e rotação do pescoço, isolada ou combinadamente.  

Parágrafo Terceiro: Estas adequações e outras devem observar os resultados das Análises Ergonômicas do 
Trabalho, realizadas de acordo com a NR – 17 – ERGONOMIA e segundo modelo estabelecido pela 
SRTE/TEM. 
 
Cláusulas Econômicas: 

CLÁUSULA OITAVA – REPOSIÇÃO SALARIAL – Para dar quitação à defasagem salarial histórica de 
seus servidores, o SAMAE aplicará através do PCS, reajuste médio de 20% (vinte por cento) no piso salarial 
de toda a categoria. E a partir de 1º de março de 2012, a todos os servidores, ativos e inativos, aumento 
salarial de 10% (dez por cento), perfazendo a seguinte composição: adequação ao novo piso salarial de 
Santa Catarina e ganho real.   

CLÁUSULA NONA – ABONO ESPECIAL - O SAMAE, a título de abono pagará aos seus empregados, a 
importância de R$ 900,00 (novecentos reais), em três parcelas, sendo R$ 300,00 (trezentos reais) no dia dos 
trabalhadores, R$ 300,00 (trezentos reais) no dia do servidor público e R$ 300,00 (trezentos reais) no natal.   

CLÁUSULA DÉCIMA – GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS - O SAMAE concederá a seus empregados, a 
partir do dia 01.05.2011, em parcela única, a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais), em vale 
alimentação, no mês de gozo das férias, conforme recibo, não compensável com os valores concedidos 
conforme cláusula do vale refeição/alimentação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ADICIONAL DE SOBREAVISO - O SAMAE pagará um terço 
(1/3) do salário normal/hora, a título de adicional de sobreaviso a todos os empregados escalados para 
realizarem plantões à distância. 

Parágrafo Primeiro - A escala de sobreaviso será elaborada com antecedência de 30 (trinta) dias. 

Parágrafo Segundo - A escala de sobreaviso deverá obedecer ao critério de rodízio, evitando que o mesmo 
empregado venha constar em dois finais de semanas consecutivos.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REMUNERAÇÃO DA HORA EXTRAORDINÁRIA - O 
SAMAE efetuará a partir do mês de maio de 2012 o pagamento do percentual de 60% (sessenta por cento) 
sobre o valor da hora normal e de 100% (cento por cento) sobre domingos e feriados, sendo que as horas 
laboradas serão pagas no mês subseqüente ao da sua realização. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – AUXÍLIO AO EMPREGADO COM FILHO OU CÔNJUGE 
PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - O SAMAE pagará a partir do mês de maio de 2012, 
50% (cinqüenta por cento) do menor piso salarial da empresa, a todo empregado que possuir filho ou 
cônjuge portador de necessidades especiais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GRATIFICAÇÃO POR ACUMULO DE FUNÇAO - Para os 
trabalhadores que acumularem função, além daquelas previstas em suas atribuições, (ex: dirigir veículos; 
operar equipamento pesado, etc.), o SAMAE pagará mensalmente uma gratificação no valor de 50% 
(cinqüenta por cento) do piso inicial da categoria que esta exercendo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – AUXÍLIO FARMÁCIA - O SAMAE fará o reembolso de 60% 
(sessenta por cento) do valor total da nota fiscal nas despesas com compras de medicamentos, a todos 
servidores efetivos de seu quadro pessoal.  

Parágrafo Único: Fará jus a este reembolso todas as despesas, comprovadas com receitas médicas e nota 
fiscal. 

CLÁUSULA   DÉCIMA SEXTA - LIBERAÇÃO DO DIRIGENTE SINDICAL - O SAMAE  liberará 
um dia por mês do registro de frequência, sem prejuízo de remuneração e das demais vantagens contratuais, 
um (01) dirigente sindical, a critério do sindicato.  

Parágrafo Único - Sempre que solcitado pelo sindicato para participar de cursos ou reuniões e atividades 
relacionadas o dirigente será liberado sem prejuízo daquele dia já constante nesta cláusula. 

 

São Francisco do Sul, 29 de fevereiro de 2012. 

 

José Oliveira Mafra 
Vice-Presidente do SINTAEMA-SC 


