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SOBRE A CONSTRUÇÃO DO PLANO DE CARREIRA
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTOS

BREVE HISTÓRICO
Duas grandes mobiliza-

ções da categoria, uma em 
outubro de 2009 e outra 
em novembro de 2010, evi-
taram que o atual prefeito 
aprovasse na Câmara dos 
Vereadores um novo Plano 
de Carreira (PCCS) para 
os servidores de Santos. 
A mobilização foi impul-
sionada pela discussão 
na base sobre o Projeto 
elaborado pela Fundação 
Getúlio Vargas e divulgado 

PRIMEIRAS ORIENTAÇÕES

pelo prefeito. Os servido-
res entenderam que, na 
prática, o projeto só retira-
va direitos historicamente 
conquistados.

A organização e mobili-
zação dos servidores bar-
raram essa ameaça. Os 
sindicatos e servidores, 
então, apresentaram à 
Prefeitura uma forma que 
possibilita à categoria ela-
borar democraticamente 
nossa proposta de PCCS. 

A forma apresentada 

pela categoria, que teve 
concordância do prefeito, 
é a seguinte: Grupos de 
Trabalho – GT, constitu-
ídos por representantes 
eleitos em todos os locais 
de trabalho da PMS, para 
elaborar junto com os 
sindicatos um projeto de 
Plano de Carreira.

 Passada a campanha 
salarial, estamos dando 
inicio àquilo que foi pro-
posto e acordado com a 
administração municipal. 

AS ETAPAS DO PROCESSO

1º
Aprovação da minuta de 
plano pelo conjunto da 
categoria.

Eleição dos representantes por 
local de trabalho e suas tarefas; 2ºCapacitação 

sobre PCCS;

Reuniões de elaboração 
das propostas;3º 4º



O representante será o servidor eleito (jun-
tamente com um suplente) pelos colegas no 
seu local de trabalho. Representará o conjun-
to dos seus colegas e não o seu cargo, fun-
ção ou profissão. Terá a liberação do horário 
de trabalho para participar das atividades 

ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE POR LOCAL 
DE TRABALHO E SUAS TAREFAS

de capacitação técnica e de elaboração do 
PCCS. Deverá ter disposição e compromisso 
de participar de todas as reuniões previa-
mente agendadas em cronograma, levando 
para as mesmas as propostas do seu local 
de trabalho e vice versa. 

Elaborar um PCCS é uma tarefa de 
muita responsabilidade, pois diz respei-
to à vida funcional e ao futuro de todos 
os servidores e do serviço público. Os 
exemplos que conhecemos de outras 

CAPACITAÇÃO SOBRE PCCS
prefeituras apresentam diversos pro-
blemas e equívocos. Sendo assim, os 
sindicatos trarão pessoas devidamente 
qualificadas para fazer uma capacitação 
dos representantes.

Após a realização da capacitação, ini-
ciaremos as reuniões de trabalho e outras 
atividades específicas que forem necessá-
rias. Após as reuniões, os representantes 
levarão o produto destes encontros para os 

REUNIÕES DE ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS
seus colegas de trabalho, de forma que seu 
papel de representante se efetive. 

A Secretaria de Gestão receberá dos sindi-
catos a relação dos participantes nas reuniões 
para que o ponto destes seja computado. 

Finalizada a etapa de elaboração das propostas e organização destas em uma minuta 
de Plano de Carreira, a assembléia da categoria aprovará o conjunto do texto e avalizará 
o envio do material para a administração municipal.

APROVAÇÃO DA MINUTA PELO CONJUNTO DA CATEGORIA

MÃOS A OBRA!
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ELEJA SEU REPRESENTANTE
Será fundamental o esforço de todos 

para garantir que a sua unidade esteja 
representada. 

Mesmo sabendo que o nosso tempo 
para fazer reuniões nos locais de traba-
lho é curto, necessitamos do empenho 
de cada um na escolha do seu repre-
sentante. 

1 - Todos ajudando a organizar 
uma reunião em seu local de traba-
lho para realizar a eleição. 

2 - Agende com antecedência a data 
e o horário da eleição (Iniciaremos 
as eleições à par tir do dia 02/08). 
Na data do agendamento o sindicato 
destacará um diretor para acompanhar 
a eleição. Este diretor fará chegar no 
local de trabalho a ata padrão e a lista 
de assinaturas dos votantes.  

3 - Seu local de trabalho deve 
eleger um (1) representante titular 
e um (1) suplente.

4 – As duas pessoas mais vota-
das serão respectivamente titular e 
suplente. 

5 - Nas escolas, os professores 
elegerão titular e suplente no seu 

COMO FAzER A ELEIÇÃO?
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Essa representação é fundamental. É 
ela  quem dará vida à organização de 
todos para avançar coletivamente na con-
quista de um verdadeiro Plano de Carreira. 
Será por meio destes representantes que 
as reivindicações debatidas nos locais de 
trabalho serão levadas para as demais 
instancias de organização do PCCS.

segmento. Os funcionários de es-
cola farão o mesmo procedimento 
no seu segmento. 

6 - Ao final da eleição a ata padrão 
deverá ser inteiramente preenchida 
e copiada (xerox). A original ficará 
em poder do sindicato e a cópia no 
local de trabalho. 

7 - Caso os trabalhadores de um 
determinado local entendam que 
o representante não cumpre ade-
quadamente seu papel, este será 
substituído a qualquer momento. 

8 - O mandato dos representan-
tes, exceto em caso de substitui-
ção ou por decisão do conjunto da 
categoria, tem duração até a apro-
vação do novo plano de carreira na 
Câmara dos Vereadores. 


