
N
o dia 30 de maio o Presi-
dente do Sintaema-SC, 
Odair Rogério da Silva, e 

o Diretor José Oliveira Mafra, junta-
mente com o Assessor Jurídico do 
Sindicato, José Prudente de Mello, 
estiveram na cidade de São Fran-
cisco do Sul, para mais uma vez 
discutir com os/as trabalhadores/as 
do SAMAE daquele município os 
caminhos que deveremos tomar 
para representar a categoria.

Na oportunidade, o Sindicato 
propôs que o Assessor Jurídico 
Pudente fi zesse uma exposição 
técnica a respeito da legalidade de 
nossa representação e as formas 
de negociação com o Executivo 
Municipal.

Também procuramos no encon-
tro sanar todas as dúvidas dos/as 
trabalhadores/as do SAMAE. O 
fato é que, por se tratar de uma si-
tuação nova para todos, é evidente 
que temos ainda algumas dúvidas 
para saber qual a melhor forma 
de conquistar ou melhorar a vida 
dos/as trabalhadores/as através 
de um Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT).

Nesta mesma reunião, foi deci-
dido que algum/a trabalhador/a 
do SAMAE de São Francisco do 
Sul, deveria ser, mesmo que ainda 
extra-ofi cialmente, eleito pelos/as 
companheiros/as presentes na 
reunião para representante local do 

Sindicato. A melhor forma de avan-
çar em qualquer conquista, seja ela 
social ou econômica, é com orga-
nização e disciplina, mas para isso 
é necessário que alguém assuma 
tarefas. Portanto, foi aprovado 
que o companheiro ANDERSON 
seja o representante dos/as tra-
balhadores/as do SAMAE de São 
Francisco do Sul, junto à Direção 
do Sindicato.

Finalmente na reunião, a Di-
reção do Sindicato também 
procurou discutir com os/as traba-
lhadores/as uma PRÉ-PAUTA 

de reivindicações com cláu-
sulas econômicas e sociais. 
A proposta foi lida e discutida e 
os/as trabalhadores/as terão um 
prazo para incluir, alterar ou supri-
mir qualquer cláusula até o dia da 
ASSEMBLÉIA, que deverá ocorrer 
até fi nal de junho, onde devemos 
aprovar por defi nitivo a PAUTA DE 
REIVINDICAÇÕES para a CAM-
PANHA SALARIAL 2008. 

Com unidade e perseveran-

ça teremos uma boa cam-

panha!
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CAMPANHA SALARIAL 2008

São Francisco do Sul

SINTAEMA-SC e trabalhadores/as do SAMAE irão discutir propostas para o ACT

Os/as trabalhadores/as do 

SAMAE de São Francisco do 

Sul demonstraram nas reuniões 

com os Dirigentes do 

SINTAEMA-SC disposição de 

luta, unidade e grande vontade 

de fechar um bom ACT para a 

categoria.

Assessor Jurídico do Sin-

dicato, José Prudente de 

Mello, falou da legalidade 

da representação sindical e 

sobre a negociação com o 

Executivo Municipal

Trabalhadores/as do SA-

MAE de São Francisco 

do Sul se reuniram com 

Diretores e Assessor Jurí-

dico do Sintaema-SC para 

debater as reivindicações 

da categoria

CATEGORIA MOBILIZADA E 

PRESENTE NAS REUNIÕES
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PLANO ODONTOLÓGICO
O SAMAE a partir do mês de 

maio de 2008 concederá um Plano 
Odontológico a seus empregados 
da ativa e a seus dependentes, 
com as coberturas estabelecidas 
em todos os Procedimentos Odon-
tológicos e sem custos para os 
titulares e dependentes.

CLÁUSULA OITAVA: ADI-
CIONAL 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 fi nais de semanas 
consecutivos.

CLÁUSULA NONA: REMU-
NERAÇÃO DA HORA 
EXTRAORDINÁRIA

O SAMAE efetuará a partir do 
mês de maio de 2008, o pagamen-
to 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: AUXÍ-
LIO AO EMPREGADO COM 
FILHO OU CÔNJUGE POR-
TADOR DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS
O SAMAE pagará a partir do mês 

de maio de 2008, 50% (Cinqüenta 

por cento) do menor piso salarial 
da empresa, a todo empregado 
que possuir fi lho ou cônjuge porta-
dor de necessidades especiais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRI-
MEIRA: LIBERAÇÃO DO 
DIRIGENTE SINDICAL

O SAMAE a partir do mês de 
maio de 2008, liberará do registro 
de freqüência, sem prejuízo de 
remuneração e das demais vanta-
gens contratuais, um (01) dirigente 
sindical, a critério do sindicato.

CLÁUSULA DÉCIMA SE-
GUNDA: REPOSIÇÃO 

SALARIAL
O SAMAE concederá aumento 

salarial de 100% (cem por cento) 
do índice de infl ação apurado no 
período através do ICV/DIEESE, 
aos empregados da ativa.                             

 
CLÁUSULA DÉCIMA TER-
CEIRA: PISO SALARIAL

O SAMAE no mês de maio 2008 
elevará em 20% o piso salarial 
de todos os cargos existentes na 
empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUAR-
TA: REALIZAÇÃO DE 
CONCURSO PÚBLICO

O SAMAE realizará concurso 
público na intenção de preencher 
vagas existentes e para a criação 
de cadastro positivo. Ainda deverá 
contratar auxiliares de operação, 
técnicos de segurança do trabalho 
e vigia para a ETA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUIN-
TA: ACÚMULO DE 

FUNÇÃO
Para os trabalhadores que vie-

rem acumular as tarefas de mo-
toristas e de operador de equipa-
mento pesado, o SAMAE pagará 

mensalmente uma gratificação 
no valor de 50% do piso inicial da 
categoria de motorista ou de ope-
rador de equipamento pesado.

Parágrafo único: A adesão 
dar-se–á de forma voluntária e 
com assinatura de termo aditivo 
de contrato de trabalho, resguar-
dando ao trabalhador o direito de 
acumular funções.

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEX-
TA: DATA BASE TRABA-
LHADORES DO SAMAE

Será defi nido em comum acordo 
entre Sindicato e SAMAE.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTI-
MA: AUXÍLIO FARMÁCIA
O SAMAE fará o reembolso de 

60% (sessenta) 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 despe-
sas, comprovadas com receitas 
médicas e nota fi scal.

CLÁUSULA DÉCIMA OITA-
VA: MULTA PELO DESCUM-

PRIMENTO DO ACT
O não cumprimento de quaisquer 

das cláusulas do presente acordo 
obrigará o SAMAE ao pagamento 
de multa equivalente a 5% (cinco 
por cento), do piso da categoria, 
a ser recolhida em favor de cada 
trabalhador prejudicado. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: 
VIGÊNCIA

O presente Acordo terá vigência 
de 02 (dois) anos para as cláusu-
las sociais e até 01 (um) ano para 
as cláusulas econômicas.

PRÉ-PAUTA DE REIVINDICAÇÕES PARA O ACT 2008/2009
LEIA AS CLÁUSULAS ABAIXO:

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
LIBERAÇÃO PARA ASSEM-

BLÉIAS DA CATEGORIA
O SAMAE a partir da assinatura 

do presente acordo concorda em 
liberar seus empregados para 
participarem de Assembléias e 
Reuniões, a serem realizadas fora 
do ambiente de trabalho, pelo pe-
ríodo 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 chefi as imedia-
tas o número mínimo de emprega-
dos em atividades operacionais e 
administrativas não passíveis de 
interrupção, sempre realizadas 
fora do ambiente de trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA: 
PROTEÇÃO COLETIVA E 

PROCESSO DE TRABALHO
O SAMAE se compromete a 

adotar medidas de proteção indi-
vidual ou coletiva que minimizem 
os riscos aos empregados, in-
cluindo a contratação de técnico 
de segurança do trabalho.

Parágrafo único: O SAMAE 
através de sua unidade compe-
tente desenvolverá, o reconhe-
cimento e o gerenciamento dos 
riscos laborais inerentes ao seu 
processo produtivo, ou seja, im-
plantará o seu PPRA- Programa 
de Prevenção de Riscos Am-
bientais, de acordo com o que o 
preceitua a NR – 09, da Lei 6.514, 
de 24.12.77, da Portaria 3.214, 
de 8.6.78.

CLÁUSULA TERCEIRA: 
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 Por-
tarias nºs. 3.214, de 8.6.78, 24. de 
29.12.94 e 08 de 8.5.96.

Parágrafo primeiro: Reali-
zar-se-ão exames admissionais, 
periódicos, retorno ao trabalho, 
mudança de função e demissio-
nal, específi cos para as catego-
rias profi ssionais, cujas funções 
assim o exigirem, com periodici-
dade mínima prevista no referido 
programa. 

Parágrafo segundo: Os 
exames de que tratam o parágrafo 
anterior, serão realizados com 
ônus para a Empresa.

Parágrafo terceiro: O em-
pregado receberá se assim o de-
sejar, cópias dos exames médicos 
realizados, cujos originais fi carão 
arquivados no Serviço de Saúde 
da Empresa.

CLÁUSULA QUARTA: 
LICENÇA MATERNIDADE
A licença maternidade será 

ampliada de 120 dias para 180 
dias (de 4 meses para 6 meses), 
como prevê o Projeto de Lei (PL) 
n° 281 de 2005.

CLÁUSULA QUINTA: VALE 
REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 

- PAT - PROGRAMA DE 
ALIMENTAÇÃO DO TRA-

BALHADOR
A Lei Municipal n° 203/96 que 

institui o Programa de Vales 
Refeição para os servidores do 

SAMAE deverá ser alterada nos 
seguintes artigos:

Parágrafo primeiro: Alterar 
o artigo 2° da referida lei, pas-
sando de 20 vales/mês para 22 
vales/mês.

Parágrafo segundo: O SA-
MAE concederá vale alimentação 
aos servidores afastados por mo-
tivo de: férias, licença especial, 
auxílio doença e licença mater-
nidade.

Parágrafo terceiro: O SA-
MAE garantirá o fornecimento 
de vale refeição/alimentação 
aos empregados que laborarem 
nos fi nais de semanas e feriados 
(regime de plantão) e dirigentes 
sindicais liberados.

CLÁUSULA SEXTA: 
PLANO DE SAÚDE

O SAMAE a partir do mês de 
maio de 2008 concederá um Pla-
no de Saúde a seus empregados 
da ativa e a seus dependentes, 
com as coberturas estabelecidas 
em regulamento e contrato fi rma-
do junto à Operadora do Plano, 
de consultas, exames médicos, 
internações hospitalares, cirur-
gias, etc.

Parágrafo único: O plano 
será oferecido ao empregado 
titular e seus dependentes sem 
nenhuma contra-partida sobre 
os serviços realizados por titular 
e seus dependentes, sem limite 
de consultas médicas, ficando 
este, isento do pagamento de 
custos relativos a internações e 
procedimentos hospitalares e/ou 
cirurgias.

CLÁUSULA SÉTIMA: 


