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APROVADA NA REUNIÃO DO DIA 11/12/18

2
3

ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE
Aos onze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, na sala de reuniões da

4

Secretaria Municipal de Saúde as oito horas e quarenta minutos iniciou-se a reunião

5

da mesa setorial da saúde com a leitura e aprovação da ata da reunião anterior do

6

dia dezenove de junho de dois mil e dezoito, com solicitação de inclusão da proposta

7

de autorização para a realização em dois periodos de trabalho para os servidores

8

que possuem a jornada de trinta horas semanais. Na sequência apresentação da

9

dinâmica dos trabalhos para apresentação dos grupos, conforme documento anexo

10

I.Para facilitar a identificação das propostas foram inseridas na presenta ata números

11

em cada proposta, sendo o número a identificação do gurpo de trabalho- GT e a letra

12

as propsotas, exemplo Proposta1A. Dá-se início as apresentações.

13

Alteração de Jornada: Sueli Alves de Lima, responsável pelo grupo apresenta

14

proposta de alteração de jornada,ou seja, Proposta1A -redução de quarenta para

15

trinta horas semanais para os cargos de Auxiliar de Consultório Dentário, Técnico de

16

Higienização Dentária, Técnicos de Farmácia, Agentes de Saneamento e Agentes de

17

Endemias, proposta aprovada por maioria simples da plenária. Os agentes de

18

endemias solicitam autorização para já realizar a redução da jornada sendo 30h em

19

campo e 10h no administrativo em períodos de verão, proposta esta que deverá ser

20

discutida diretamente com o diretor do departamento e com o Sr. Secretário para a

21

análise da viabilidade da mesma; Grupo 2 – Reclassificação Grade/Classe:

22

responsável Kátia Keine apresenta Proposta2A - reclassificação na grade salarial

23

dos ES/Cirurgião Dentista para a classe semelhante ao Especialista Técnico II da

24

administração, na sequência a enfermeira Eliana Marcela iniciou sua apresentação

25

com a mesma proposta dos dentistas para os enfermeiros, ambas propostas

26

aprovadas; apresentou Proposta2B - aumento do percentual de chefia/encarregado

27

de enfermagem para sessenta por cento para função gratificada de chefia e trinta por

28

cento para encarregado; implantação de adicional de quarenta por cento para cargo

29

de Responsável Técnico de unidade, sendo as propostas deliberadas para

30

discussão junto ao GT 4.

31

responsável Rosane: apresenta as seguintes propostas: Proposta3A considerar para

32

efeito de progressão a totalidade da carga horária quando em partcipação de

33

congresso, proposta aceita;

Grupo 1 –

Grupo 3 – Desenvolvimento Carreira/Progressão:

Proposta3B- aceitar os certificados com assinatura
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34

digital, proposta rejeitada; Proposta3C considerar o total das horas do certificado de

35

servidor palestrante, proposta rejeitada pois já é considerada; Proposta3D

36

considerar dois cursos de emergência realizados em dois anos com valor de oitenta

37

horas, proposta rejeitada; Proposta3E atestados: se o período de afastamento for

38

maior de quatro dias, a perda de pontos ser por atestado ou por doença, atestado por

39

acompanhante: quando for pessoa especial, aprovada a proposta de considerar o

40

desconto por LTS/LTF por entrada e não por dia quando superior a 5 dias;

41

Proposta3F considerar também duas especializações para a promoção por

42

qualificação profissional para a classe A, proposta rejeitada, Proposta3G ter um

43

profissional de referência, para tirar dúvidas, orientações sob o plano e

44

principalmente organizar cursos e palestras, proposta rejeitada pois já existe a

45

CDF para orientação e DGTES para as questões de treinamento, sendo

46

pontuada a importancia do papel da chefia neste processo, Proposta3H-

47

proposta de aumento real, proposta rejeita pois é de competência da mesa central e

48

sindicato. Não havendo tempo hábil para apresentação do Grupo 4, ficou acordado a

49

realização de reunião extrordinária para o dia nove de outubro do presente ano para

50

apresentação. A aprovação das propostas foi realizada através de votação dos

51

titulares por maioria simples, após a apresentação de cada grupo. Para finalizar, os

52

servidores Eide e José Eduardo fizeram apresentação do andamento dos trabalhos

53

da Mesa Central de Negociação Permanente. Nada mais havendo a ser tratado, eu

54

Eide Ferreira Lima Abreu que redigi e lavrei a presente ata que se aprovada vai por

55

mim assinada e pelos demais presentes.
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