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APROVADA NA REUNIÃO DO DIA  11/12/18
ATA DA REUNIÃO DA MESA SETORIAL DA SAÚDE 

 Aos nove (09) dias do mês de outubro de 2018 as quatorze horas e vinte e cinco

minutos (14:25h)  , na sala de reuniões  da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru,

reuniram-se para a reunião extraordinária os membros da Mesa Setorial da Saúde –

MSS . O Secretário Municipal de Saúde, José Eduardo Fogolin Passos, dá início à

reunião ,  apresentando a proposta de gratificação para servidores do SAMU, em

torno de R$ 400,00 em virtude do risco iminente  de acidentes em vias públicas,

rodovias,  tiroteios,   etc,  como  também  a  proposta  do  Vereador  Manoel  Losila,

referente  a  redução  de  carga  horária  de  seis  (6)  para  quatro  (4)  horas,  sendo

deliberado  pelo  Dr.  Fogolin  para  envio  ao  GT 1  para  análise  ,  levantamento  de

impacto para resposta pelo Gabinete do Secretário,  através de ofício ao mencionado

Vereador.  Decidido  deixar  a  aprovação  da  ata  da  reunião  anterior  para  próxima

reunião, devido a complexidade dos assuntos. Definido pela  manutenção  da reunião

do dia dezesseis de outubro de dois mil e dezoito, às quatorze horas (14h). Claudinei

solicita  seu  desligamento  da  mesa  em  virtude  da  demanda  trabalho/viagem.

Conforme escalrecido na ata  da reunião anterior  as porpostas foram numeradas.

Iniciada a apresentação pelos membros do GT 4 - Adicionais e Gratificações, com

as  seguintes  propostas;  Proposta4A     solicitado  reverter  em folgas  os  feriados  e

pontos facultativos trabalhados pelos profissionais lotados nos serviços ininterruptos,

proposta  aprovada;  -Proposta4B gratificação  para  servidores  lotados  no

Departamento de Urgência e Emergência, Dr Fogolin acredita que deveria ser um

valor nivelado para todos. E que seja para todos os serviços ininterruptos, aprovada

devendo  ser  realizado  estudo  de  impacto ;   -Proposta4C  –  implantação  do

pagamento de plantão extra para todas as categorias, Dr Fogolin solicita uma grade

de valores de plantões para todas as categorias, estabelecendo um mapa de valores

para visualização do todo; -Proposta4D-     alteração da lei do pagamento do adiconal

de feriado/especiais, solicitado pelo Dr. Fogolin para que o Gabriel Primolan elabora-

se PL para enviar a Câmara Municipal para aprovação, com isonomia para todas as

categorias; -Proposta4E     aumento  da  gratificação  de  chefia  (20%  para  60%)  e

encarregatura  (10%  para  30%).  Não  aprovada,   sendo  que  deverá  revisto  e

reduzido  o  valor; -Proposta4F  implantação  da  gratificação  para  os  RT

enfermeiros(40%).  Aprovada mediante a concessão para todas as categorias  e
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revisão do valor proposto (redução); -Proposta4G-     alteração da porcentagem da

insalubridade de 20 para 40%.  Não aprovada por não ser de competência da

mesa e sim da SESMT; As servidoras Isabela e Franciele Castilho questionaram Dr.

Fogolin quanto a proposta de redução de jornada dos Técnicos de Farmácia, Auxiliar

Consultório  Dentário,  Técnicos de Higienização Dentária e  Agentes de Endemias,

forneceram alguns esclarecimentos ao Dr Fogolin, onde o mesmo relatou que se a

redução não gerar contratações e desassistência de acesso e atendimento poderá

ser  implantada,  decidiu-se  ainda  por  agendamento  de  reunião  entre  as

coordenadoras Nildinha e Jussemi para avaliação da proposta. Ficou estabelecido

que  os  grupos  deverão  enviar  as  propostas/protocolos  com  as  reivindicações

aprovadas até o dia doze de novembro para análise da executiva para os devidos

encaminhamentos.Encerrou-se a reunião as dezessete horas (17h). Sem mais a ser

tratado, Eu Eide Ferreira Lima Abreu redigi a presente Ata, que se aprovada , vai por

mim e os demais presentes assinada.     
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