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AÇÃO COLETIVA QUER  
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
CALCULADO NO SALÁRIO BASE

O adicional de 
insalubridade é um 
direito devido a todos 

os servidores que trabalham 
em locais expostos aos 
agentes nocivos à saúde. 
E, fundamentado no 
Estatuto dos Servidores (Lei 
Complementar nº 05/90), o 
Município de São José do Rio 
Preto paga o adicional de 
insalubridade usando como 
base de cálculo o salário 
mínimo vigente. 

Porém, a Constituição 
Federal veda a 
vinculação do salário 

mínimo para qualquer fim 
e a Súmula Vinculante nº 
4, do STF, proíbe o uso 
do salário mínimo como 
indexador de base de 
cálculo de vantagem de 
servidor público.

Assim, com base na 
argumentação acima, 
os juízes da Vara da 

Fazenda Pública de São 
José do Rio Preto, bem 
como o Colégio Recursal 
local, decidiram em ações 
individuais pela utilização 
do “salário base” para 
pagamento do adicional de 
insalubridade.

O nosso Sindicato 
vai amparar seus 
servidores associados, 

e enquadrados nesta 
situação, ajuizando uma 
AÇÃO COLETIVA para que 
o cálculo do adicional de 
insalubridade seja sobre o 
salário base do servidor e 
não pelo salário mínimo

Por que 
fazer 
uma ação 
judicial 
coletiva?

1Preserva o servidor de todo 
o desgaste e exposição pelo 
ajuizamento de uma demanda 

individual contra a administração 
municipal;

2Poupa, ao servidor, o pagamento 
de custas/despesas processuais 
e eventuais honorários de 

sucumbência em caso de improcedência 
da demanda coletiva. 

ATENÇÃO:a ação coletiva vai atender apenas os ASSOCIADOS ao Sindicato. 
Caso você não seja sócio ligue para 17 3214-9690 e informe-se.

Eleição do Sindicato: dias 24 e 25/10
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Atendimento Jurídico: O associado tem ao seu dispor um atendimento jurídico 
para orientação e ajuizamento de ações trabalhistas, coletivas ou individuais, 
acompanhamento de Processo Administrativo e consultas previdenciárias (celetistas 
ou estatutários). A prestação deste serviço é gratuita e realizada por advogados 
contratados diretamente pelo Sindicato.Com prévio agendamento pelo fone 3214-
9690. 

Guia de Serviços do Sindicalizado

Convênio médico, odontológico e seguro de vida: Ao associado é oferecida a 
possiblidade de convênio para atendimento médico com a Unimed, odontológico com 
a Uniodonto e convênio para seguro de vidas através da Vertcon Seguros (estamos 
em negociação com o Austa, HB e São Francisco para ampliar a oferta de convênios 
médicos). As condições para adesão, tabelas de preços e demais informações são 
prestadas pessoalmente na recepção do Sindicato ou pelo fone 3214-9690 ou, ainda, 
pelo e-mail recepcao@sspm.org.br.
Clube do Lago: O associado pode usufruir do salão de festas com 300 m2 
tendo a sua disposição 75 jogos de mesas com cadeiras e uma área de cozinha 
com churrasqueira. O salão de festas pode ser reservado para qualquer dia da 
semana, exceto as quartas-feiras e domingos, com quatro meses de antecedência. 
Disponibilizamos, também, no Clube do Lago um Salão de Beleza com cabeleireiras 
e manicures atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h00 as 18h00 e com uma 
tabela de preços de serviços abaixo dos valores praticados nos salões particulares. 

Serviço de lazer: O nosso sindicato possui um Rancho de Pesca na margem mineira 
do rio Grande, distante 60 km de Rio Preto, com 10 quartos para 4 pessoas cada. 
No Rancho de Pesca é possível desfrutar dos prazeres da pesca em um batelão 
flutuante no rio. Também é recomendada uma visita à cidade turística de Fronteira 
que oferece, dentre outros atrativos, a maior feira livre da região todos os domingos 
pela manhã.  As reservas para o final de semana tem início na segunda-feira. Os 
servidores sócios podem levar convidados mediante o pagamento de uma taxa 
mínima. 

NOVO CONVÊNIO GARANTE DESCONTOS ATÉ 30% EM HOTÉIS, POUSADAS E CHALÉS 
Outra opção de lazer são hotéis, pousadas e chalés em várias cidades de diversos 
estados com descontos de até 30%. Além de descontos nos ingressos em parques 
temáticos, aquáticos e cinemas. As consultas e reservas podem ser feitas 
diretamente no site: www.sisnaturcard.com.br. Maiores informações são prestadas 
pessoalmente na recepção do Sindicato ou pelo fone 3214-9690 ou, ainda, pelo 
e-mail recepcao@sspm.org.br.

Praia
estância

Parque aquático
cinema

Venha conhecer o 
melhor do lazer


