Prefeitura Municipal de São Carlos
Estado de São Paulo
Rua Episcopal, n" 1.575- Centro - São Carlos - SP - CEP 13560-905
Processo n° 4.440/16
TERMO N° 12/16
ACORDO PARA AJUSTAMENTO DE CONDIÇÕES DE
TRABALHO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS E
O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E
AUTÁRQUICOS MUNICIPAIS DE SÃO CARLOS E
DOURADO, PARA O PERÍODO DE 01/03/16 A 28/02/17.
O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - Prefeitura Municipal de São Carlos, com Paço Municipal na
Rua Episcopal, n° 1.575, inscrito no CNPJ/MF sob n° 45.358.249/0001-01, representado neste
ato pelo Prefeito Municipal PAULO ROBERTO ALTOMANI, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG n° 4.488.313-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n°
594.281.808-82, residente na Rua Antônio Álvaro Zuim, n° 200, Parque Santa Mônica, CEP
13561-205, São Carlos, SP, doravante denominado MUNICÍPIO, e o SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS E AUTÁRQUICOS MUNICIPAIS DE SÃO CARLOS E DOURADO,
pessoa jurídica de direito privado, com sede nesta cidade, na Rua do Ferroviários, n° 81, Vila
Prado, São Carlos, SP, inscrito no CNPJ/MF sob n° 45.361.870/0001-24, neste ato representado
por seu Presidente, ADAIL ALVES DE TOLEDO, portador da Cédula de Identidade RG n°
8.628.787-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 742.932.658-72, doravante designado
simplesmente SINDSPAM, resolvem celebrar o presente acordo, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CONSIDERANDO que a Consolidação das Leis do Trabalho, no artigo 513, "b", dispõe que
dentre as prerrogativas do Sindicato está a de firmar acordos e convenções coletivas de trabalho
no interesse da categoria;
CONSIDERANDO o interesse público demonstrado pelo Poder Executivo, bem como o interesse
demonstrado pelos servidores municipais;
RESOLVEM celebrar o presente Acordo que se regerá peias cláusulas e condições que se
seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS QUESTÕES ECONÓMICAS
1.1. Reajuste Salarial Coletivo: Os salários dos servidores públicos municipais da
Administração Direta e Indireta, incluindo os inativos e pensionistas, ficam revisados, a partir de
r de março de 2016, no percentual de 10,36% (dez vírgula trinta e seis por cento), a ser
aplicado sobre o valor dos salários vigentes em fevereiro de 2016, relativo ao índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA acumulado no período de março de 2015 até fevereiro de
2016, conforme calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
1.2. Cesta Básica: O MUNICÍPIO dará continuidade ao fornecimento de cesta básica, contendo
36 (trinta e seis) itens, aos servidores da Administração Direta e Indireta, mediante pagamento
de parte de seu custo pelo servidor, conforme a tabela a seguir, nos termos da Lei Municipal n°
14.901, de 27 de março de 2009, e alterações posteriores. O SINDSPAM enviará, em data
oportuna e até 30 de junho de 2016, proposta de revisão dos itens que compõem a cesta básica,
para adequação a partir de outubro de 2016, desde que as alterações não alterem o valor final
da cesta.
Faixas Salariais
até R$ 1.764,88
de R$ 1.764,89 até R$ 2.589,67
de R$ 2.589,68 até R$ 3.452,93
de R$ 3.452,94 até R$ 6.042,61
igual ou superior a R$ 6.042,62
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1.3. Ticket Refeição: O MUNICÍPIO dará continuidade ao fornecimento de ticket refeição, aos
servidores da Administração Direta e Indireta, para o consumo de refeições prontas em
estabelecimentos comerciais, mediante pagamento de parte de seu custo pelo servidor,
conforme tabela a seguir, nos termos da Lei Municipal n° 16.630, de 12 de junho de 2013 e
alterações posteriores. Os servidores contemplados com o fornecimento de refeições pelos
órgãos da Administração Direta ou Indireta deverão optar por um dos benefícios.
VALOR DO TICKET A PARTIR DE 01/03/16: R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais)
mensais.
Faixas salariais (salário base + triénios +
assiduidade + função gratificada ou cargo
Percentual a ser pago pelo servidor
em comissão)
10%
até R$ 2.760,00
de R$2.760,01 até R$3.863,00
15%
20%
de R$ 3.863,01 até R$ 5.518,00
25%
Acima de R$ 5.518,00
o acompanhamento dos serviços prestados pela empresa que opera os cartões ticket refeição, e
pelos estabelecimentos por ela contratados, será feito por uma comissão de servidores públicos
municipais efetivos que não ocupam cargo em comissão ou função gratificada. Essa comissão
será constituída de 7 (sete) membros, sendo 1 (um) de cada uma das Administrações Direta e
Indireta, indicados por seus respectivos dirigentes, e 2 (dois) indicados pelo SINDSPAM. As
deliberações da comissão serão meramente opinativas, deverão ser pautadas em dados
objetivos e amparadas na legislação vigente. Decreto do Executivo Municipal regulamentará seu
funcionamento.
1.4. Prémio Assiduidade: O MUNICÍPIO dará continuidade ao benefício nos termos Lei
Municipal n° 13.705, de 8 de dezembro de 2005, e alterações posteriores, que estabeleceu o
pagamento do prémio assiduidade para os servidores que tiverem no máximo 15 (quinze) faltas
justificadas por motivo de acidente de trabalho, ou que se ausentarem do trabalho por até um dia
no mês, mediante apresentação de atestado médico, limitado a 3 (trés) faltas por ano.
1.5. Aposentadoria Voluntária: O MUNICÍPIO manterá o pagamento da gratificação aos
servidores da Administração Direta e Indireta conforme autoriza a Lei Municipal n° 14.902, de 27
de março de 2009, e alterações posteriores.
1.6. Adicional Noturno: O MUNICÍPIO manterá o pagamento do adicional noturno após as
22h00min (vinte e duas horas), até o final da jornada, conforme autoriza a Lei Municipal n°
15.265, de 22 de abril de 2010.
1.7. Adicional de Horas Extras: As horas extras realizadas aos domingos, feriados e pontos
facultativos, serão pagas conforme legislação vigente.
1.8. Adiantamento da Primeira Parcela do 13° Salário: O MUNICÍPIO efetuará o pagamento
da primeira parcela do 13° salário no mês das férias do servidor, mediante sua opção, conforme
determina legislação vigente, ou no mês de junho, se a condição financeira do município assim o
permitir, para os servidores que não fizerem essa opção.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS QUESTÕES SOCIAIS
2.1. Pagamento de Salários: O MUNICÍPIO se compromete a manter o pagamento dos
salários, aos servidores da Administração Direta e Indireta, havendo condições financeiras, até o
último dia útil de cada mês, bem como fornecer recibo de pagamento (contracheque), e
eventualmente disponibilizar recibo eletrônico de pagamento por meio do site oficial.
2.2. Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - E P r s : O MUNICÍPIO fornecerá
uniformes padrões e EP\'s a todos os servidores operacionais da Administração Direta e Indireta,
nos termos da Portaria n° 3.214, de 8 de junho de 1978, do MTE e suas normas
regulamentadoras, com reposições periódicas, quando necessário, mediante programação de
estoque do SESMET, elaborada em conjunto com a Cl PA.
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2.3. Café da Manhã: O MUNICÍPIO manterá o fornecimento do café da manhã aos servidores
atualmente beneficiados, inclusive aos servidores que cumprirem jornada superior a 10 (dez)
horas diárias, com a mesma qualidade e com o mesmo número de itens. Aos demais setores
será fornecido café, açúcar e copos descartáveis.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS QUESTÕES PERTINENTES AO SINDICATO
3.1. Dirigentes Sindicais: No âmbito de suas competências, os dirigentes sindicais terão
acesso a todos os setores de trabalho para a prática de atos legalmente admitidos como de sua
competência, na defesa dos interesses legítimos da categoria, mediante prévia comunicação à
chefia do setor e facultando-lhe acompanhar os sindicalistas.
3.2. Faltas Abonadas: Os diretores do SINDSPAM, quando convocados extraordinariamente
para participarem de reuniões ou eventos da categoria, terão as horas referentes á realização da
reunião ou evento abonadas, até o limite de uma reunião ou evento mensal, desde que
previamente comunicado e acordado com a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de
Pessoal; as reuniões ordinárias mensais serão realizadas em conformidade com o calendário
pré-estabelecido pelo SINDSPAM e encaminhado formalmente ao MUNICÍPIO no mês de janeiro
de cada ano, sendo que os dias das reuniões ordinárias serão abonados.
3.3. Leis e Atos Administrativos: O MUNICÍPIO comunicará ao SINDSPAM sobre projetos de
lei que envolvam direitos e obrigações dos servidores logo após os mesmos sejam
encaminhados ao Legislativo.'
3.4. Consignações em Folha de Pagamento: O repasse dos descontos das mensalidades
associativas e os demais referentes aos Convénios utilizados pelo servidor, junto ao SINDSPAM,
deverão ser creditados preferencialmente até o 5° (quinto) dia útil de cada mês.
CLÁUSULA QUARTA - DE OUTROS ASSUNTOS
4. Outros assuntos que não estão relacionados neste Termo, desde que sejam do interesse dos
servidores, serão tratados em reuniões específicas entre o SINDSPAM e o MUNICÍPIO.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
5. O presente instrumento retroage seus efeitos a 1° de março de 2016, estendendo-se até 28 de
fevereiro de 2017.
E, por estarem as partes de pleno acordo com o ora estabelecido, firmam o presente em cinco
vias de igual forma e teor e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.
São Carlos, 31 de março de 2016.

PAULO ROBERTO ALTOMANI
refeito Muíiicipal
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