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Luta garante reajuste no subsídio do convênio médico, extensão 
do vale-refeição e acordo do banco de horas.

A assembleia de quinta-feira, 7 de agosto, aprovou, por unanimidade, a proposta apresentada pela prefeitura a respeito do reajuste 
no subsídio do convênio médico, extensão do vale-refeição para a referência 5 e acordo sobre o banco de horas. A proposta apre-

sentada foi enviada pela PMD ao Sindema após dois meses de negociações.
Graças à mobilização dos/as trabalhadores/as, já conquistamos grande parte das reivindicações da Campanha Salarial 2014. 

Veja as propostas aprovadas na assembleia:

A partir de setembro, a prefeitura passa a pagar R$74,00 
de subsídio ao convênio médico, ou seja, um reajuste de 15,6%. 
Esse aumento significa o início do processo de recomposição 
do valor de quando foi criado, ou seja, o subsídio era de 50% do 
valor do plano familiar básico. E esse é o primeiro reajuste que 
conquistamos desde 2008!

Já o vale-refeição será estendido para os/as profissionais 
da referência 5. Dessa forma, cerca de 260 servidores/as pas-
sarão a receber o benefício que, no fim do mês, representará 
R$140,88 a mais. 

Os/as trabalhadores/as que terão vale-refeição a partir de 
setembro ocupam os seguintes cargos: Eletricista, Eletricista 
de Veículos, Encanador, Guarda Civil Patrimonial, Marcenei-
ro, Motorista II, Serralheiro, Tapeceiro e Motorista Operador. 
Conseguimos dar mais um passo na direção da universalização 
desse direito que foi conquistado para os/as trabalhadores en-
tre as referências 1 e 4  em 2011 após 23 dias de greve.

A proposta de banco de horas aprovada na assembleia 
assegura o descanso de 32 horas para os/as servidores/as e o 
pagamento do que exceder essas horas em até quatro parcelas 
ainda esse ano. Mais um grande avanço, já que a atual admi-
nistração, até bem pouco tempo, sequer reconhecia o passivo 
do banco de horas.

Também será criado um novo banco de horas, com vigên-
cia de um ano a partir de 1º de setembro, sendo que 50% das 
horas extraordinárias deverão ser tiradas em descanso e 50% 
pagas, no limite de até 50 horas.

Ainda não é hora de descansar! Conforme ficou decidido 
na assembleia de 7 de agosto, lançaremos uma campanha em 
setembro para continuarmos avançando no vale-refeição e nos 
demais pontos pendentes.

Devemos continuar unidos pois só com nossa mobili-
zação podemos conquistar avanços nos demais pontos, tais 
como o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, as mesas setori-
ais de negociação, o abono salarial e o pagamento da licença-
prêmio em pecúnia.

Reajuste no subsídio do Convênio médico

Extensão do vale-refeição para a 
referência 5

Seguimos na luta

Banco de Horas
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2014: uma campanha salarial vitoriosa...

O reajuste no subsídio do convênio médico, a extensão do vale-refeição para a referência 5 e o acordo sobre o banco de horas 
são mais três avanços da Campanha Salarial 2014. Nossa luta começou em fevereiro, quando os/as trabalhadores/as munici-

pais de Diadema aprovaram a pauta de reivindicações em assembleia. Desde então, avançamos nos seguintes pontos:

Com a nossa mobilização garantimos esses direitos, conforme decidimos na assembleia de março: aprovamos um calendário 
de lutas que nos permite avançar mês a mês. Para o próximo período, esperamos avançar com a constituição de mesas setoriais 
da saúde, educação e defesa social para discussão das pautas específicas destes setores, na composição de comissão responsável 
por apresentar proposta de Plano de Cargos, Salários e Carreira e negociar o abono salarial de mil reais.

Já sabemos que só conquistamos nossos direitos quando ousamos lutar. Sabemos também que os pontos pendentes são os 
que mais exigem nossa mobilização. Assim, convidamos a todos/as a seguirmos unidos/as e organizados/as para também vencer 
daqui para frente.
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EXPEDIENTE

… e que precisa avançar ainda mais

  REAJUSTE SALARIAL DE 6,73% - em abril para todos os servidores e aposentados do IPRED com direito a paridade, 
retroativo ao mês de março/14.

  REAJUSTE DE 6,73% NO VALOR DO VALE-REFEIÇÃO: de R$ 6,00 para R$ 6,40. O valor mês passa a R$ 140,88 para 
servidores das referências 1 a 4 (em Abril / 2014).

  REAJUSTE DE 6,73% NO VALOR DO VALE-ALIMENTAÇÃO: de R$ 230,00 para R$ 245,48 por mês, retroativo a 
Março/14.

         ENQUADRAMENTO DOS ATUAIS AGENTES DE SERVIÇOS GERAIS NA REFERÊNCIA 2: salário base de R$ 
868,28 (referência 1 com reajuste de 6,73%) para R$ 998,93 (salário da referência 2 com o reajuste de 6,73%) (aprovada na Câ-
mara Municipal em junho com pagamento do retroativo a maio)

  ENQUADRAMENTO DOS ATUAIS JARDINEIROS NA REFERÊNCIA 3: salário base de R$ 998,93 (referência 2 com 
reajuste de 6,73%) para R$ 1099,32 (salário da refêrencia 3 com o reajuste de 6,73%) - aprovada na Câmara em junho com paga-
mento do retroativo a maio).

  REAJUSTE DO SUBSÍDIO DO CONVÊNIO MÉDICO – de 64 para 74 reais

  AMPLIAÇÃO DO VALE-REFEIÇÃO PARA A REFERÊNCIA 5

  ACORDO DO BANCO DE HORAS 


