
JUSTIÇA DO TRABALHO NEGA LIMINAR NA AÇÃO MOVIDA PELO SINDSPAM NO CASO DOS GUARDAS MUNICIPAIS

   

  O processo se dá no apontamento de irregularidades levantados pelo Sindicato sobre o
pagamento de horas extras aos guardas municipais em feriados e pontos facultativos

   

  A Prefeitura de São Carlos, por meio da Procuradoria Geral do Município, comunica que a
Justiça do Trabalho negou a liminar na ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos e
Autárquicos Municipais de São Carlos (SINDSPAM), sobre o cumprimento do Acordo Coletivo
de Trabalho, que aponta que o município não estaria honrando com o pagamento de horas
extras aos guardas municipais com adicional de 100%, para os dias de trabalho durante os
feriados e pontos facultativos.

   

  De acordo com a decisão da liminar expedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região,  assinado pelo juiz da 2ª Vara do Trabalho, Ricardo Luís Valentini, tanto a Prefeitura
quanto o SINDSPAM, assinaram um acordo coletivo para pagamento de feriados e pontos
facultativos, com adicional de 100%, em virtude da Lei de nº 13.467/2017, com a inserção do
artigo 59-A à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que a partir da data que entrou vigor e
baseado na reforma trabalhista, os trabalhadores que cumprem a escala de 12x36 horas, como
no caso dos guardas municipais, abrangem o seu pagamento o descanso semanal remunerado
e o descanso em feriados.

   

  A decisão do Juiz do Trabalho considerou a cláusula terceira da lei citada, com validade até o
dia 30/04/2021, como ponto chave:
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  3.1 - Considera-se no presente instrumento que a jornada de trabalho realizada em dias de
ponto facultativo e feriado será remunerada em 100%, conforme consta na Lei Federal nº 605,
de 5 de janeiro de 1949, com suas alterações posteriores a Lei Municipal nº 14.425, de 28 de
março de 2008;

  3.1.1 - As horas extras trabalhadas que excedem a jornada mencionada serão remuneradas
como ‘Horas Extraordinárias”, desde que comunicadas previamente à Secretaria Municipal de
Gestão de Pessoas e autorizadas”.

   

  Sendo assim, o Juiz do Trabalho entendeu de forma preliminar: “Entendemos que a Prefeitura
não está descumprindo a cláusula 3ª, ao efetuar somente o pagamento adicional de 100%
sobre a jornada normal de trabalho nos dias de feriados e pontos facultativos, valendo lembrar
que a Prefeitura é um órgão público, regido pelo princípio da legalidade estrita”, destacou em
texto o juiz no processo.

   

  Segundo o procurador geral do munícipio, Alexandre Carreira Martins Gonçalves, o próximo
passo é apresentar a contestação sobre o processo dentro do prazo legal. “Agora vamos
apresentar todas a justificativas pertinentes ao caso, ressaltando a legalidade das ações
praticadas pela Prefeitura, em relação ao mérito da ação coletiva apresentada pelo Sindicato”,
concluiu o procurador do município.

   

  (08/12/2020)
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