
PLANOS DE AÇÃO 
GESTÃO 2021 



PROPOSTAS INTERNAS/sede 

◦ Mudança de layout da sede 

 

◦ Troca de carro 

 

◦ Compra de carro de som 

 

◦ Compra de lousa 

 

◦ Mudança na faixada  

 

◦ Compra de materiais de escritório apropriado 

 

◦ Conserto do datashow 

 

◦ Reforma estrutural na sede 

 

◦ Compra de equipamentos de informática e 
áudio-visual 

 

◦ Contratação de secretária 

 

◦ Compra de sistema de gerenciamento online 

 

◦ Doação de equipamentos sem funcionamento e 
quebrados 

 

◦ Instalação de rampa de acesso 

 



PROPOSTAS INTERNAS/diretoria 

◦ Manutenção das reuniões semanais 

 

◦ Realização de reuniões abertas mensais 

 

◦ Campanha contra assédio no local de trabalho 

 

◦ Utilização de formas interativas dos canais de comunicação (lives e rodas de 
conversa) 

 

◦ Fundo de mobilização - proteger um valor para produzir ações de impacto. 

 

◦ Formação da comissão  permanente  de servidores com representante de cada 
categoria. 

 
 

 

 



PROPOSTAS INTERNAS/ diretoria 

21/01/2021 

 

◦ Parceria com Conselhos Municipais para realização de campanhas 
e/ou denúncias sobre a situação de servidores 

 

◦ Fundo para eventos( exemplo dia do servidor público ) 

 

◦Oferta de cursos profissionalizantes 

 

◦Atualização de dados sobre quantitativos de servidores 

 

◦Atendimento jurídico quinzenal 

 

 
 



PROPOSTAS INTERNAS/ diretoria 
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◦Organizar jornal/boletim bimensal 

 

◦Organizar caderno de leis atualizado sobre direito dos servidores  

 

◦Atendimento previdenciário mensal 

 

◦Audiência sobre FUNDEB e IPM 

 

◦Cursos de Formação para compreensão do Portal de Transparência 

 
 



PROPOSTAS EXTERNAS/ política 
sindical 

◦ Retomada da negociação sobre pacote de leis de dez/2019, inclusive com a Câmara 

 

◦ Prosseguir na luta pelo Database 

 

◦ Prosseguir na luta contra alíquota previdenciária de 14% 

 

◦  Prosseguir na luta pela pontualidade na emissão do contracheque e fidelidade na data de pagamento registrada 

 

◦ Prosseguir na luta pela publicação de portaria de regularização da folga dos agentes de apoio da educação 

 

◦ Prosseguir enquadramento dos agentes de apoio da educação infantil no magistério 

 

◦ Prosseguir na luta pela aprovação do Estatuto da Guarda 
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PROPOSTAS EXTERNAS/ política 
sindical 

◦ Judicializar a GATE e incluir agentes de apoio que estão em sala 

 

◦ Prosseguir na luta pela atualização do decreto do Conselho Municipal de Educação 

 

◦ Lutar pela mudança do decreto de quantitativo de alunos por sala/ Portaria Municipal 90/2019 

 

◦ Lutar pela mudança no Plano de Cargos e salários quanto ao conceito de Magistério 

 

◦ Lutar pela alteração da Lei 460/2017 que versa que a reserva é destinada para prof em docência, ela desobedece 
a lei 11738/2008 

 

◦ Lutar pela inclusão de estabilidade na unidade de trabalho ao trabalhador de licença médica, sindical e 
maternidade. Art 56 
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PROPOSTAS EXTERNAS/ política 
sindical 

◦ Lutar pelo direito de redução de carga horária após o probatório 

 

◦ Lutar pelos 30% dos guardas municipais 

 

◦ Lutar pela retomada do edital de novo concurso para SFC 

 

◦ Incluir no estatuto do servidor a questão da proporcionalidade entre comissionados e concursados, Art.14 

 

◦ Lutar por Gratificação de difícil acesso e trabalho noturno 

 

◦ Lutar pela obrigatoriedade de que todas as gratificações sejam regulamentadas fixando os requisitos para 
concessão, inclusive da câmara, e não discricionária. 
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PROPOSTAS EXTERNAS/ política 
sindical 

◦ Lutar pela publicação em DOU dos servidores da câmara que cumpriram estágio probatório; 

◦ Lutar pela ampliação da Licença Maternidade e Paternidade 

◦ Lutar para que a Comissão do probatório deva constar servidores estáveis e de nível de escolaridade 
igual ou superior 

◦ Lutar pela possibilidade de prescrição de prazo em PADs 

◦ Lutar para que se acrescente ao plano de cargos todas as verbas remuneratórias e indenizatórias 

◦ Lutar pela previsão de licença para formação de doutorado e mestrado com 50% de redução da carga 
horária ou integral em 50% do tempo do curso 

◦ Lutar pela constituição de Comissão paritária: poder público/ sindicato para PADs 
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PROPOSTAS EXTERNAS/ política 
sindical 

◦ Lutar pela coparticipação da prefeitura no plano de saúde dos servidores; 

◦ Lutar pela concessão de auxílio alimentação aos servidores de 40 horas; 

◦ Lutar pela ampliação da concessão de auxílio transportes a todos os servidores; 

◦ Lutar pela regularização da nomenclatura dos cargos dos servidores aposentáveis que que tiveram seus 

cargos exclusos do plano de cargo e salários; 

◦ Acompanhar a definição judicial do vínculo trabalhistas dos servidores celetistas; 

◦ Estudo e proposta de revisão do regimento interno do IPM. 

◦ Dar entrada junto ao Ministério Público com a finalidade de auditar as contas Públicas Municipais. 
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