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EDITORIAL

Chegou a 
nossa vez!

Companheiros e companheiras, 
o próximo dia 28 de outubro é DIA 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
Mais uma vez não temos nada a 
comemorar. Como todos sabemos, 
nossa campanha salarial iniciada em 
fevereiro com a entrega ao prefeito 
da nossa pauta de reivindicações, 
teve momentos de tensão e incer-
tezas. Mas, como vem ocorrendo 
em outros setores, também acabou 
sendo vítima de truculência e in-
transigência do governo, uma vez 
que a grande maioria dos itens de 
nossa pauta não foram atendidos.

De forma unilateral, sem nego-
ciação, o prefeito mencionou um 
reajuste linear que seria o de praxe, 
ou seja, 0,01% e não a perda da ca-
tegoria que à época girava em torno 
de 17,4%, e que agora já é maior. 
Mesmo assim, nem os 0,01% foi 
encaminhado para  a Câmara.

Protestar contra o não atendi-
mento das reivindicações, contra o 
absoluto destrato com os serviços e 
servidores públicos, beneficiando a 
iniciativa privada, através das tercei-
rizações e das organizações sociais 
(OSs), é papel do Sindsep e dos 
trabalhadores. Manter-se atento e 
em alerta aos chamados do Sindica-
to em defesa dos nossos direitos e 
da nossa dignidade. Vamos todos à 
luta no dia 27 de outubro, em fren-
te ao gabinete do prefeito, e até o 

dia 30 de outubro, 
no Baile pelo Dia do 
Servidor Público.

Um forte abraço.

	 Irene Batista
 PresidentedoSindsep

Chegou a hora dos servidores 
públicos de São Paulo mostrar 
a esse governo e à população 
o quanto a categoria está in-
dignada com o tratamento 
dado ao longo desse ano. 
Bancários de todo o país, 
trabalhadores dos correios, 
metalúrgicos, os guardas civis 
metropolitanos foram à greve 
(ou ainda estão) por melho-
rias nas condições de traba-
lho e de salários. E os servi-
dores? Mais um ano se passou e o 
governo não negociou com o sindicato 
as perdas salariais do período. De for-
ma intransigente, Kassab anunciou “re-
ajuste” de 0,01% e fim de papo.

O que devemos ter em mente é que 
essa situação tem raízes. Tudo come-

çou há 14 anos, quando o 
ex-prefeito Paulo Ma-
luf, ao sancionar a Lei 
11.722/95 condenou 
os servidores a não ter 
mais reajustes em seus 

salários. Nenhum outro 
governo posterior corri-

giu essa injustiça.
Naquela época, 

Maluf  negou o ín-
dice de reajuste que 
seria de 81% nos 
salários dos servi-
dores. De lá para cá, 
o governo limitou-
se a uma política 

de gratificações sem 
incorporá-la aos salários, e que 

exclui os aposentados, implan-

tou a terceirização e o congelamento dos 
investimentos nas áreas sociais como se 
isso fosse as únicas alternativas para me-
lhorar os serviços públicos.

Esta lei salarial e esta concepção equi-
vocada de governo do DEM e do PSDB 
estão condenando a população, a cidade 
e os servidores à míngua, ao caos e ao 
lixo. Isso tem que acabar e nós vamos 
fazer a nossa parte.

Não se esqueça, dia 27 de outubro 
(terça-feira), às 10 horas, em frente à 
Prefeitura (Viaduto do Chá). 

Festa com nosso dinheiro

Kassab pensa que servidor é bobo. A 
Secretaria de Gestão soltou edital con-
vidando empresas a financiarem a festa 
em comemoração ao Dia do Servidor. 
No dia 10, o DOC anunciou o vence-

dor. Quem venceu? 
O Banco Itaú, é cla-
ro! O mesmo banco 
que enriquece a cada 
dia com os juros que 
cobra dos emprésti-
mos aos servidores, 
das taxas e dos juros 
exorbitantes que co-
bra dos correntistas. 
Quer dizer, Kassab 
faz festa, o banco 
paga, mas com o di-
nheiro do servidor.

No DOC do dia 
16 saiu comunicado 
prorrogando o prazo 
de inscrições para esta 
festa, já que a procu-
ra foi muito grande. 
O certo, nestes ca-
sos, seria encerrar as 
inscrições logo para 
não haver problemas 
depois. Mas a gestão 
Kassab é assim. Ele 
faz a festa com o nos-
so dinheiro.

Chegou a hora. Dia 27, protesto 
em frente ao Gabinete de Kassab.

calendário de atividades
OUTUBRO
Dia 27 – ato em frente ao Gabinete do Prefeito, 
às 10 horas.
Dia 30 – Festa Baile em comemoração ao dia 
do servidor, às 22h, no espaço evian eventos
NOVEMBRO
Dia 4 – assembléia do ns, na câmara, às 13 
horas, sobre Gda
Dia 9 - seminário dos aposentados, a partir 
das 10h, no sindsep
Dia 11 – 6ª Marcha da classe trabalhadora a 
Brasília, programada pela cUt.
Dia 13  - reunião do conselho diretor do 
sindsep
Dias 18 e 19 – seminário sobre aposentadorias 
das Peis e rPPs
Dia 19 - dia da consciência negra, atividade o 
dia todo sobre Zumbi dos Palmares, na sede 
do sindsep.
Dia 19 - seminário da saúde, no sindsep
Dias 27, 28 e 29 – 15ª conferência Municipal 
de saúde, na aPcd
DEZEMBRO
Dia 9 – Última plenária do ano dos cipeiros, 
será às 13 horas, no sindicato

FESTA BAILE EM 
COMEMORAÇÃO AO 
DIA DO SERVIDOR

Convite: R$ 20,00
Inclui cocktail, água 

e refrigerantes. 
(Não inclui bebidas alcoólicas)

Guarde o convite e participe 
dos sorteios durante o evento.

30 de outubro de 2009, das 22h às 4h
Espaço Evian Eventos

Rua Guaiaúna, 820 - Penha
(500 metros do Metrô Penha)

SORTEIO
1 Moto

3 Notebooks
3 Câmeras digitais
e outros brindes

Com a 
Banda PALACE

(anos 60, 70, 80, 90 
e muito mais)

Adquira seu convite 
(11) 2129 2999 

com Luzia
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dirigentes do sindsep e militantes sin-
dicais reuniram-se, dia 1 de outubro, com 
o novo chefe de gabinete do superinten-
dência da Funerária, sr. aurélio, para dis-
cutir o pagamento do 13º sobre as horas-
extras. de acordo com aurélio, o processo 
se encontra na ses/assessoria Jurídica 
para “última análise” e que o pagamento 
só sairá para os ativos. os aposentados 
foram excluídos, bem como os servidores 
que ocupam cargos comissionados de 
nível superior. os aposentados, segun-
do aurélio, deverão recorrer com pedido 

administrativo. Quanto à GaP, os sindi-
calistas solicitaram extensão dessa gra-
tificação já que, segundo sMG, a lei não 
dá amparo para que seja pago ao sFMsP. 
Já a “promoção funcional” só será enca-
minhada depois da regulamentação por 
parte da prefeitura. os concursos foram 
autorizados para sepultadores. sobre os 
motoristas, a questão envolve a lrF e, por 
isso, retornou.

Pelos sindicalistas, participaram da 
reunião, João e regina (sindsep) e raul, 
José alfredo e Jaime (servidores).

FUNERÁRIA

13º sobre hora-extra está para sair

O Decreto Municipal n.º 50.729/2009 
e a Portaria 74/09 da Secretaria Municipal 
de Gestão vêm causando dúvidas imen-
sas aos Departamentos de Recursos Hu-
manos das unidades da Prefeitura, bem 
como aos servidores. Eles disciplinam 
quais gratificações decorrentes do local 
de trabalho e do exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança podem 
ou não compor a base da contribuição 
social de 11%, de forma a diferenciar as 
situações em que o servidor pode ou não 
requerer a inclusão ou exclusão delas, para 
efeitos de recolhimento e posterior rece-
bimento do benefício na aposentadoria.

É importante lembrar que o valor 
destas gratificações (local de trabalho e 
confiança) a ser recebido na aposentado-
ria, mesmo que elas componham a base 
de cálculo para a contribuição social, não 
será integral. O valor será correspondente 
ao cálculo, segundo média aritmética sim-
ples, dos maiores valores utilizados como 
base para a contribuição social do servidor, 
correspondente a 80% (oitenta por cento) 
de todo o período contributivo desde a 

competência de julho de 1994 ou do início 
da percepção da gratificação, se posterior 
a essa competência, incidindo sobre este 
montante a fração proporcional ao tempo 
mínimo de contribuição para aposenta-
doria voluntária (35 para homem, 30 para 
mulher), por mês de contribuição.

Se a gratificação compuser a base 
da contribuição social será recebida na 
aposentadoria, em valor inferior, mas 
será recebida. Ao contrário, se ela não 
compuser a base da contribuição social, 
ela não será recebida na aposentadoria. 
Neste sentido, o Decreto e a Portaria 
estabelecem o prazo de 120 dias, que se 
esgotará em 05/11/2009, para que al-
gumas vantagens possam ser incluídas 
ou excluídas retroativamente na base de 
contribuição, de forma que sejam reco-
lhidos os valores faltantes pelo servidor 
e pela Prefeitura (com descontos nos 
holerites) e devolvidos (restituição) os 
valores descontados pela Prefeitura ao 
servidor, respectivamente.

O Sindsep, diante das dúvidas na 
interpretação deste decreto, oficiou a 

Prefeitura, solicitando o agendamen-
to de uma reunião urgente, da Mesa de 
Negociação, para discutir esta questão. 
O sindicato entende que não é possível 
haver a imputação de uma escolha para o 
servidor, sobre a inclusão ou exclusão de 
parcelas na base de contribuição, se esta 
não for precedida pelo fornecimento das 
informações necessárias, e de um siste-
ma que possibilite a simulação de situ-
ações hipotéticas, por meio de cálculos. 

Como pode o servidor optar por 
algo, se ele não sabe as repercussões des-
ta escolha na fixação do seu provento de 
aposentadoria? 

É necessário que cada um verifique, hi-
poteticamente, se o desconto a maior ou a 
menor no holerite vai surtir o recebimento 
de uma aposentadoria maior ou menor, 
até sua morte, e para isso, a Prefeitura tem 
que criar uma forma de simular situações 
para cada servidor, que anteceda a opção. 
O Sindicato pediu, portanto, a extensão do 
prazo para as opções também.

Além disso, na medida em que o ser-
vidor contribuiu para a sua aposentado-

ria, não há mais óbices financeiros para 
que o padrão de vencimento dos cargos 
e funções públicas seja aumentado, evi-
tando dificuldades operacionais e buro-
cráticas criadas pelo decreto e portaria 
acima. O holerite do servidor é de difícil 
compreensão e leitura, o que também 
justifica o aumento do padrão, com a 
incorporação destes valores das gratifi-
cações nele.

a PreFeitura estabeleceu 
duas Formas de oPção

1. Casos em que ela inclui a gratifi-
cação na base da contribuição automa-
ticamente, e dá ao servidor o direito de 
optar pela exclusão;

2. Casos em que não inclui a gratifi-
cação na base da contribuição, mas dá ao 
servidor o direito de optar pela inclusão.

A partir destas 2 situações, o servi-
dor pode optar pela exclusão ou pela 
exclusão ou inclusão, em regra, sendo 
transitória a possibilidade de inclusão ou 
exclusão retroativa, conforme o quadro 
nas páginas 4 e 5.

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

a secretaria dos aposentados do sin-
dsep organiza para o próximo dia 9 de no-
vembro, a partir da 10h, na sede do sindi-
cato, seminário para construir o “plano de 
lutas” dos aposentados e pensionistas que 
estão prestes a se aposentar.

diante do silêncio irresponsável do 
governo e parte significativa do minguado 
salário que fica com os banqueiros, e sem 
cesta-básica, caberá aos aposentados so-
mente morrer de fome! a menos que se 
descruze os braços e parta para luta.

a secretaria de Políticas sociais do sindi-
cato realizou, dia 8 e 9 de outubro, a oficina 
sobre “Políticas afirmativas”. Pelos debates, 
confirmou-se a necessidade da discussão so-
bre vários temas apontados, principalmente, 
a “anemia falciforme”, chamada de “doença 

do(a) negro(a)”, além da relação entre o traba-
lho dos(as) negros(as) nos serviços públicos.  

no dia 19 de novembro, véspera do dia 
da consciência negra, o sindsep realiza, na 
sede do sindicato, atividade o dia todo so-
bre Zumbi dos Palmares. compareçam!

APOSENTADOS

No dia 9 de novembro seminário 
debaterá plano de lutas

POLÍTICAS SOCIAIS

Por políticas afirmativas

Decreto gera dúvidas sobre aposentadoria

Justiça cassa 14 vereadores do DEM e do PSDB
o juiz eleitoral aloísio silveira cassou e 

tornou inelegíveis por três anos um suplente e 
13 vereadores da câmara que receberam, nas 
eleições de 2008, doações ilegais da associa-
ção imobiliária Brasileira (aiB). a entidade re-
presenta o setor imobiliário da cidade.

os cassados são: carlos Bezerra Júnior, o 
líder da bancada tucana; o vice-presidente da 
casa, dalton silvano (PsdB), o ex-presidente da 
assembléia, carlos apolinário (deM), domin-
gos dissei (deM), Marta costa (deM),adilson 

amadeu (PtB), Gilson Barreto (PsdB), adolfo 
Quintas (PsdB), abou anni (Pv), ricardo tei-
xeira (PsdB), Wadin Mutran (PP), Ushitaro 
Kamia (deM) e claudinho (PsdB). o suplente 
condenado é Quito Formiga (Pr).

isso que dá lotear órgãos e atividades 
públicas em benefício da iniciativa privada, 
através das terceirizações. a justiça demo-
rou, mas veio. Kassab tembém recebeu mi-
lhões das empreiteiras e do setor imobiliá-
rio durante sua campanha.
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Gratificação

Regra Geral: Inclusão 
Automática com 

possibilidade de opção pela 
exclusão, a qualquer tempo

REGRA GERAL: Inclusão 
Obrigatória, sem 

possibilidade de optar pela 
exclusão

REGRA GERAL: Exclusão 
com possibilidade de 

opção pela inclusão, a 
qualquer tempo

Servidores que, anteriormente a julho/2009, tiveram a 
inclusão automática da gratificação na base da contribuição: 
Possibilidade de Opção pela exclusão, retroativa à data da 
inclusão automática, até 05/11, com restituição do valor 

descontado, e sem repercussão na aposentadoria

Servidores que, anteriormente a julho/2009, tiveram a exclusão 
automática da gratificação na base da contribuição: Possibilidade 
de opção pela inclusão retroativa à data inicial de percepção da 

gratificação, até 05/11, com recolhimento decorrente da retroação, com 
repercussão na aposentadoria

Servidores que tiveram as gratificações incluídas a partir de 
11/08/2005 até 28/12/2005: Possibilidade de opção pela exclusão, 

retroativa à data de 11/08/2005, até 05/11, com restituição do 
valor descontado, e sem repercussão na aposentadoria

Servidores que tiveram as gratificações excluídas a partir de 28/12/2005: 
Possibilidade de opção pela inclusão, retroativa a 11/08/2005, até 

05/11, com recolhimento decorrente da retroação, com repercussão na 
aposentadoria

diferença por exercício de outro cargo - - - - - X X

regime de dedicação Profissional exclusiva – rdPe X - - - - X X

Quebra de caixa X - - - - X X

adicional de raio-X X - - - - X X

adicional de insalubridade X - - - - X X

Gratificação de motorista de ambulância X - - - - X X

Gratificação por apresentação Pública X - - - - X X

Gratificação de nível superior referente à incorporação no cargo em comissão X - - - - X X

vantagens decorrentes de incorporação de direitos e vantagens de cargo em comissão X - - - - X X

Função Gratificada X - - - - X X

J40-nível Básico X - - X - - -

J40-nível Médio X - - X - - -

J40-nível superior X - - X - - -

Jornada especial de trabalho excedente teX (QPe) X - - X - - -

Jornada especial de Horas-aula excedente – JeX (QPe) X - - X - - -

Jornada especial de Horas-trabalho excedente – Hte (QPe) X - - X - - -

Jornada especial integral de Formação JeiF 40 (QPe) X - - X - - -

Jornada especial de 40 horas Je40 (QPe) X - - X - X X

Jornada especial de 24 horas J24 (QPs) X - - X - - -

Jornada especial de 36 horas J36 (QPs) X - - X - - -

Jornada especial de 40 horas J40 (QPs) X - - X - - -

QPe: Parcela incorporada relativa à Jornada especial de 40 horas, prevista na lei nº 
11.434, de 1993, em decorrência de convocação do docente para a prestação de serviços 

técnicos-educacionais em unidades da sMe, implementados até 10 de agosto de 2005
- X - - - - -

QPe: as horas-aula prestadas nas jornadas especiais previstas na lei nº 11.434, de 1993, 
durante o período compreendido entre a publicação da lei nº 13.973, de 2005, e a da lei 

14.660/07, incorporadas
- X - - - - -

QPs: incorporação da parcela relativa às Jornadas especiais J-24, J-30, J-36 e J-40 
previstas na lei nº 11.410, de 1993 - X - - - - -

Gratificação de apoio à educação - - X - X - -

Gratificação especial para especialistas em assistência e desenvolvimento social – 
equipamento social e diretor de equipamento social - - X - X - -

Gratificação por local de trabalho - - X - X - -

Gratificação por serviço noturno - - X - X - -

Prêmio de Produtividade de desempenho - - X - X - -

Gratificação de regência - X - - - - -

Gratificação de atividade educativa - X - - - - -

Gratificação de apoio educacional - X - - - - -

Gratificação de atribuição educacional - X - - - - -

Gratificação especial para especialistas - X - - - - -

Jornada especial integral Jei - - - - - X X

Jornada especial ampliada Jea - - - - - X X

Jornadas especiais da saúde - - - - - X X

Gratificação de difícil acesso - - - - - X X

Gratificação por serviço noturno - - - - - X X

Gratificação especial pela Prestação de serviços em Unidades assistenciais em saúde - - - - - X X

Gratificação especial de serviço social na saúde Ge - - - - - X X

Gratificação especial de regime de Plantão - - - - - X X

Gratificação de Plantão semanal - - - - - X X

adicional de Função artística - - - - - X X

Plantão complementar J40 - - - - - X X

Gratificação pela execução de trabalho técnico - - - - - X X

B A S E  D E  C Á L C U L O  D A C O N T R I B U I ç ã O  S O C I A L
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Gratificação

Regra Geral: Inclusão 
Automática com 

possibilidade de opção pela 
exclusão, a qualquer tempo

REGRA GERAL: Inclusão 
Obrigatória, sem 

possibilidade de optar pela 
exclusão

REGRA GERAL: Exclusão 
com possibilidade de 

opção pela inclusão, a 
qualquer tempo

Servidores que, anteriormente a julho/2009, tiveram a 
inclusão automática da gratificação na base da contribuição: 
Possibilidade de Opção pela exclusão, retroativa à data da 
inclusão automática, até 05/11, com restituição do valor 

descontado, e sem repercussão na aposentadoria

Servidores que, anteriormente a julho/2009, tiveram a exclusão 
automática da gratificação na base da contribuição: Possibilidade 
de opção pela inclusão retroativa à data inicial de percepção da 

gratificação, até 05/11, com recolhimento decorrente da retroação, com 
repercussão na aposentadoria

Servidores que tiveram as gratificações incluídas a partir de 
11/08/2005 até 28/12/2005: Possibilidade de opção pela exclusão, 

retroativa à data de 11/08/2005, até 05/11, com restituição do 
valor descontado, e sem repercussão na aposentadoria

Servidores que tiveram as gratificações excluídas a partir de 28/12/2005: 
Possibilidade de opção pela inclusão, retroativa a 11/08/2005, até 

05/11, com recolhimento decorrente da retroação, com repercussão na 
aposentadoria

diferença por exercício de outro cargo - - - - - X X

regime de dedicação Profissional exclusiva – rdPe X - - - - X X

Quebra de caixa X - - - - X X

adicional de raio-X X - - - - X X

adicional de insalubridade X - - - - X X

Gratificação de motorista de ambulância X - - - - X X

Gratificação por apresentação Pública X - - - - X X

Gratificação de nível superior referente à incorporação no cargo em comissão X - - - - X X

vantagens decorrentes de incorporação de direitos e vantagens de cargo em comissão X - - - - X X

Função Gratificada X - - - - X X

J40-nível Básico X - - X - - -

J40-nível Médio X - - X - - -

J40-nível superior X - - X - - -

Jornada especial de trabalho excedente teX (QPe) X - - X - - -

Jornada especial de Horas-aula excedente – JeX (QPe) X - - X - - -

Jornada especial de Horas-trabalho excedente – Hte (QPe) X - - X - - -

Jornada especial integral de Formação JeiF 40 (QPe) X - - X - - -

Jornada especial de 40 horas Je40 (QPe) X - - X - X X

Jornada especial de 24 horas J24 (QPs) X - - X - - -

Jornada especial de 36 horas J36 (QPs) X - - X - - -

Jornada especial de 40 horas J40 (QPs) X - - X - - -

QPe: Parcela incorporada relativa à Jornada especial de 40 horas, prevista na lei nº 
11.434, de 1993, em decorrência de convocação do docente para a prestação de serviços 

técnicos-educacionais em unidades da sMe, implementados até 10 de agosto de 2005
- X - - - - -

QPe: as horas-aula prestadas nas jornadas especiais previstas na lei nº 11.434, de 1993, 
durante o período compreendido entre a publicação da lei nº 13.973, de 2005, e a da lei 

14.660/07, incorporadas
- X - - - - -

QPs: incorporação da parcela relativa às Jornadas especiais J-24, J-30, J-36 e J-40 
previstas na lei nº 11.410, de 1993 - X - - - - -

Gratificação de apoio à educação - - X - X - -

Gratificação especial para especialistas em assistência e desenvolvimento social – 
equipamento social e diretor de equipamento social - - X - X - -

Gratificação por local de trabalho - - X - X - -

Gratificação por serviço noturno - - X - X - -

Prêmio de Produtividade de desempenho - - X - X - -

Gratificação de regência - X - - - - -

Gratificação de atividade educativa - X - - - - -

Gratificação de apoio educacional - X - - - - -

Gratificação de atribuição educacional - X - - - - -

Gratificação especial para especialistas - X - - - - -

Jornada especial integral Jei - - - - - X X

Jornada especial ampliada Jea - - - - - X X

Jornadas especiais da saúde - - - - - X X

Gratificação de difícil acesso - - - - - X X

Gratificação por serviço noturno - - - - - X X

Gratificação especial pela Prestação de serviços em Unidades assistenciais em saúde - - - - - X X

Gratificação especial de serviço social na saúde Ge - - - - - X X

Gratificação especial de regime de Plantão - - - - - X X

Gratificação de Plantão semanal - - - - - X X

adicional de Função artística - - - - - X X

Plantão complementar J40 - - - - - X X

Gratificação pela execução de trabalho técnico - - - - - X X

B A S E  D E  C Á L C U L O  D A C O N T R I B U I ç ã O  S O C I A L
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NÍVEL UNIVERSITÁRIO

O Sindsep organizou no último dia 
14 de outubro, mais uma manifestação 
do pessoal do Nível Universitário, em 
frente à Secretaria de Gestão, em protes-
to contra a discriminação que as Assis-
tentes Sociais, Bibliotecários, Pedagogos, 
Técnicos de Educação Física, Biólogos, 
os aposentados dessas carreiras e todas 
as funções ocupadas por Admitidos Es-
táveis e Não Estáveis estão sofrendo por 
não receberem o GDA – Gratificação 
por Desempenho de Atividade. “Está 

havendo discriminação entre carreiras”, 
aponta o Sindicato. Essas funções con-
sideradas “femininas” estão fora da gra-
tificação.

Uma comissão de funcionários foi 
recebida por representantes da secretaria 
que confirmou a continuidade da discri-
minação. Indignados, os manifestantes 
marcaram para o dia 4 de novembro, às 
13 horas, no Auditório Freitas Nobre, 1º 
andar, na Câmara, assembléia para deci-
dir sobre os próximos passos.

luta Pelo Gda é histórica

Vem desde 2007, quando o go-
verno apresentou o GDA para os 
profissionais do QPDU, exceto so-
ciólogos, e para os do QPA, exceto 
os administradores e economistas. 
Por essa proposta somente os enge-
nheiros, arquitetos, tecnólogos, en-
genheiros agrônomos e contadores, 
com extensão para quem era destas 
carreiras e já estava aposentado (incluídos 
os admitidos destas carreiras ativos e apo-
sentados) teriam direito a receber o GDA.

O Sindsep logo se mobilizou para 
brigar pela extensão a todas as carreiras 
do Nível. Após seis assembléias, elabo-
rou um PL para negociar com o governo. 
Em abril de 2008, o Executivo estende 
o GDA aos sociólogos, administradores, 
economistas e às respectivas carreiras de 
especialistas. Os admitidos e aposentados 

das respectivas carreiras seriam incluídos. 
Em setembro de 2008, o Sindsep entrega 
proposta de PL na SGM. Mais categorias 
engrossam a luta pela extensão do GDA. 
Em janeiro deste ano, o Sindep entra com 
representação contra a Prefeitura pela 
insistência na discriminação. Em abril, a 
vice-prefeita Alda Marco Antônio diz que 
poderia estender o GDA aos profissio-
nais lotados em SMADS.

Alguns vereadores envolveram-se nes-
sa questão, mas até hoje, nada evoluiu.

os Grupos de trabalho organizados pelo 
sindicato estão a pleno vapor, mas esperam 
pela sua participação. ligue agora mesmo e 
se informe sobre o Gt do seu interesse. são 

eles: Gt dos agentes de apoio, Gt do nível 
Médio (aGPP), Gt do nível Universitário, 
Gt da educação, Gt da saúde de o Gt da 
saúde do trabalhador/cipa.

a cUt e demais centrais sindicais rea-
lizam no próximo dia 11 de novembro a 6ª 
Marcha da classe trabalhadora que, neste 
ano, tem como principais bandeiras; a re-
dução da jornada de trabalho sem redução 
dos salários, a ratificação das convenções 

151 e 158 da oit, a aprovação da Pec do 
trabalho escravo, a atualização dos índices 
de produtividade da terra, a definitiva apro-
vação do projeto que regulamenta a política 
de valorização do salário mínimo e o projeto 
popular para o Pré-sal.

o sindsep encaminhou uma Proposta de 
emenda constitucional (Pec) ao deputado 
Federal vicentinho (Pt/sP) que altere as re-
gras de aposentadoria das profissionais que 
atuam nos centros de educação infantil.

a proposta pretende acabar com a interpre-
tação que a Prefeitura de são Paulo, segundo 

a qual o tempo de exercício no cargo de adi 
não pode ser considerado para concessão de 
aposentadoria integral na educação.

Para o fortalecimento da Pec será enca-
minhado aos deputados federais um abai-
xo-assinado de apoio ao projeto. Procure o 
rsU da sua unidade para participar.

Já estão abertas no sindicato, inscrições 
para o seminário “nós e a Previdência”, que 
acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, das 
9h às 18h. Haverá liberação do ponto, confor-

me Portaria 2438, de sMe, publicada no doc 
de 16 de abril. Procure o sindicato para mais 
informações. nesse seminário vai se discutir 
as aposentadorias das Peis e rPPs.

CONAE 1
o sindsep participou nos dias 2 a 4 de 

outubro, no anhembi, de mais uma etapa 
da conferência nacional de educação (co-
nae). Um dos pontos mais discutidos foi 
a ampliação do ensino fundamental de 9 
anos, a partir de 2010, conforme determi-
nou a ldB e o Plano  nacional de educação.

CONAE 2
o sindsep defendeu que esta amplia-

ção no ocorra na série inicial, mas na final, 
para que o desenvolvimento integral da 
criança seja respeitado.

Nepotismo nos CEUs
a rádio Bandeirantes denunciou há 

poucos dias que há nepotismo cruzado nos 
ceUs. a reportagem descobriu que o filho 
uma gestora do ceU caminho do Mar ocu-
pa um cargo no ceU alvarenga, ao mesmo 
tempo que o filho de uma das coordena-
doras do núcleo educacional do ceU alva-
renga ocupa um cargo no ceU caminho do 
Mar. ou seja, troca de favores.

Um assistente técnico do ceU vila do sol 
disse que ser cargo de confiança nos ceUs 
é preciso ser apadrinhado de um vereador. 
ele, no caso, era pupilo do vereador Milton 
leite. esse mesmo assistente técnico foi 
exonerado dos ceUs alvarenga, Paraisópo-
lis e vila do sol e contratado no mesmo dia.

infelizmente, estes casos não são ex-
ceção, mas funcionam como “balcão de 
negócios” e para atender aos interesses 
políticos da gestão. apesar das denúncias, 
o secretário alexandre schneider disse que 
não vai acabar com os cargos de confian-
ça. as reportagens da rádio Bandeirantes 
expõe a política do governo Kassab. Para o 
sindsep, a única solução é o concurso pú-
blico e o fim do cabide de emprego.

SME diz o que não será 
descontado no PDE

Por firme persistência do sindsep nas 
reuniões com sMe, está confirmado: não 
haverá, mesmo, descontos no valor do Pde 
nos casos de: licença gestante, nojo, gala, 
férias, recesso, convocação para serviços 
obrigatórios, licença por acidente de traba-
lho, compulsória, dispensa do ponto para 
atividades sindicais autorizadas. infeliz-
mente, as demais licenças (própria saúde, a 
de terceiros ou por concessão da chefia, ou 
abonada) incidirão descontos no Prêmio.

Concurso
o sindsep está na luta para que sMe 

convoque concursos público para profes-
sor de educação infantil e ensino funda-
mental i e de acesso para professores de 
educação infantil. as autorizações já foram 
dadas, mas até agora, nada da convocação.

Servidores não 
desistirão do GDA
dia 4 de novembro, assembléia na câmara

GTs a pleno vapor

CUT prepara 6ª Marcha a Brasília

EDUCAçãO

Sindsep propõe PEC sobre aposentadorias das PEIs

Seminário debate aposentadoria das PEIs e RPPS

CURTAS - EDUCAçãO

Junéia, ao lado de Irene, fala em ato do NS
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SAúDE

Terminou no último dia 15 de outu-
bro, o prazo para os servidores da Saú-
de fazerem a opção se queriam ou não 
permanecer em seus locais de trabalho 
em função do modelo de gestão que per-
mite a entrada das Organizações Sociais 
privadas na administração de um equi-
pamento público, tanto na rede direta, 
quanto nas autarquias.

Agora, a escolha das vagas só será 
feita em dezembro e a remoção, a partir 
de 15 de fevereiro de 2010. Até lá, a pró-
pria unidade poderá reter o funcionário 
até janeiro, mesmo aquele que optou em 
não ficar na unidade.

É sempre bom lembrar, o Sindsep 
é radicalmente contrário à implantação 
das OSs. Por isso vamos organizar um 
seminário no dia 19 de novembro para 
mobilizar os trabalhadores.

caravana do sus e audiências

Entidades sindicais ligadas à Saúde, en-
tre elas o Sindsep, e organizações do mo-
vimento popular, além de usuários, parti-
ciparam nos dias 16 de setembro e 8 de 
outubro da “Caravana em Defesa do SUS” 
que vem percorrendo o país inteiro discu-
tindo com autoridades o fim das terceiriza-
ções e mais recursos para a saúde pública. 
Já nos dias 30 de setembro e 7 de outubro, 
as entidades participaram de audiências 
públicas, na Câmara e na Assembleia Le-
gislativa, respectivamente, para discutir os 
recursos humanos, como falta de pessoal, 
investimentos para capacitação e o assédio 
moral nas unidades dos governos.

As entidades e o Sindsep cobraram a 
realização da Conferência Municipal de 
Saúde e mais transparência nas informa-
ções e nas atitudes do governo.

ERRAMOS
no boletim de setembro, saiu uma informação imprecisa. o curso de libras aprovado pela Prefeitura aos 

agentes de apoio, evidentemente, destina-se aos deficientes auditivos e não “visuais” como foi dito.

Parece piada, mas é verdade. trabalhado-
res da Zooneses casa verde foram orientados 
pela chefia a se apresentarem para o trabalho, 
no último dia 14 de outubro, na Praça Boi Ma-
lhado, próximo a uma UBs. Motivo: não havia 
veículos para a locomoção da equipe.

o sindsep foi conferir. como chovia 
muito, os funcionários se abrigaram num 
posto de gasolina. lá, assinavam o ponto 
e eram dispensados por causa da chuva e 
da falta de veículos. o sindsep orientou a 
todos que se apresentassem na base, no 
dia seguinte. ao mesmo tempo, foi à sUvis 
conversar com a supervisora que também 

reclamou da falta de veículos e admitiu que 
aquela situação não poderia continuar. no 
dia seguinte, haveria duas viaturas empres-
tadas para conduzir as equipes. o sindicato 
denunciou também a falta de condições de 
trabalho e de equipamentos básicos, além 
da forma truculenta como uma das chefes 
da sUvis tratava os funcionários.

enquanto o governo não resolver esse 
problema dos transportes e melhorar as 
condições de trabalho, Zoonoses enfrentará 
sérios problemas. se isso também aconte-
ce em sua base, ligue agora mesmo para o 
sindicato.

o sindsep, funcionários e usuários do 
HsPM estão, desde o início de outubro, 
visitando locais de trabalho para coletar 
assinaturas para um “abaixo-assinado” 
cobrando da Prefeitura mais investimen-
tos no hospital afim de tirá-lo do caos em 
que se encontra.

a campanha “em defesa do HsPM. ele 
é o seu Plano de saúde”, faz parte de um 
projeto de resgate do hospital da inércia 
a qual está submetido devido as políticas 
equivocadas e irresponsáveis do governo.

em janeiro de 2005, a Prefeitura baixou 
o decreto 45.687 que congelou investimen-

tos e centralizou todas as despesas em suas 
mãos. no ano passado, extinguiu a contri-
buição de 3% dos salários dos servidores. 
Mais do que uma jogada eleitoral, conde-
nou o hospital sob total dependência dos 
recursos do governo. vítima do processo, 
o HsPM perdeu desde janeiro de 2008, 89 
médicos e 111 técnicos de atenção à saú-
de. Para remediar, a Prefeitura faz “contra-
tos de emergência” que não resolvem e só 
transferem os problemas para frente. os 
funcionários são obrigados a fazer horas-
extras (12 mil em média), equivalentes aos 
salários de 90 funcionários.

a secretaria de Políticas de saúde do 
trabalhador realiza, dia 9 de dezembro, às 
13 horas, no sindicato, a última plenária de 
cipeiros de 2009. terá como tema: “a saúde 
mental e o trabalho”. a dra. Maria Maeno, 
da Fundacentro será a palestrante.

interessados devem procurar a secreta-
ria. Quem quiser obter um cópia dos resul-
tados das palestras sobre “assédio moral”, 

“o estabelecimento do nexo causal”, “a 
importância do registro da comunicação de 
acidente de trabalho – cat no acidente e 
na doença ocupacional” e “as legislações 
federal e municipal sobre licenças médi-
cas”, que fizeram parte das plenárias rea-
lizadas neste ano, podem ser solicitados, 
via e-mail, através do endereço secsaude@
sindsep-sp.org.br.

Sindsep organiza 
seminário no dia 19 

ZOONOSES
Funcionários assinam ponto em “posto de gasolina”

SAúDE DO TRABALHADOR
Última plenária de Cipeiros será dia 9 de dezembro

HSPM
Defender o hospital é lutar pela sua sobrevivência

RSU elege novo Conselho Diretor
A primeira reunião com os novos RSUs, realizada no dia 7 de outubro, foi 

eleito o novo Conselho Diretor do Sindicato, que é responsável, junto à Dire-
toria Executiva, em discutir e elaborar as políticas do Sindicato. Parabéns aos 
servidores eleitos.
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IM PRES SO

Processo VFP Passiva Objeto Andamento

583.53.1995.402415-0 3ª Finanças 
e adm.

Mandado de segurança (62%) - inclusão nas receitas correntes 
de setembro de 1994 do valor de r$27.128.150,50, para fim de 
cálculo do índice de reajustamento dos vencimentos do servidor 
referente ao mês de outubro de 1994, e recálculo do índice de 
reajustamento de servidores referente a outubro de 1994.

em 4 de dezembro de 2007 , a 3ª vFP prolatou nova sentença, analisando o mérito, e concedendo em parte a segurança. a 
prefeitura recorreu da decisão, e os autos encontram-se no tribunal de Justiça, desde 25 de março de 2008, aguardando jul-
gamento deste recurso.

16/99 7ª PMsP Perdas e danos pelo atraso no pagamento dos salários de 
dezembro/98

após a solução da questão da prevenção (o desembargador oliveira santos, da 6ª câmara de direito Público entendeu não 
estar configurada), os autos foram distribuídos ao desembargador ricardo Feitosa, em 8 de setembro de 2008, da 4ª câmara 
de direito Público.

75/99 14ª PMsP atraso na entrega dos vales refeição em dezembro e novem-
bro de 98 e janeiro de 99

a sentença julgou os embargos à execução improcedentes. a PMsP recorreu ao tJ e aguarda julgamento, desde 3 de janeiro 
de 2005. distribuida ao desembargador Fermino Magnani Filho em 15 de abril de 2009.

583.53.1999.415960-3 11ª PMsP Pagamento dos reajustes quadrimestrais de 30% determi-
nados pela lei 11.722/95

a este recurso foi negado seguimento e os autos retornaram à vara de origem que determinou aos exeqüentes que requeressem 
“o que de direito”, sendo assim, os autos encontram-se no escritório sob análise para o início da execução.

583.53.1999.415174-1 8ª câmara/
PMsP

Pagamento dos reajustes quadrimestrais de 30% determi-
nados pela lei 11.722/95

os autos encontram-se em análise pelo perito do Juízo, que precisa “apurar a média prevista no art. 4º, parágrafo 2º da lei 12.397/97, 
à vista da discussão sobre o caráter provisório ou permanente dos ingressos objeto do protocolo firmado em 30 de agosto de 94.

583.53.1999.415175-4 4ª iPreM Pagamento dos reajustes quadrimestrais de 30% determi-
nados pela lei 11.722/95

o sindsep interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado provimento, e depois, por conseqüência, interpôs agravo de 
despacho denegatório de recurso extraordinário, o qual se encontra, desde 28 de novembro de 2006 em análise pelo relator, 
Ministro Joaquim Barbosa, no supremo tribunal Federal.

184/053.03.003164-0 11ª PMsP 2,85% em 17 de setembro de 2009 foi protocolada a manifestação do sindsep (de resposta à impugnação) requerendo, em síntese, o 
cumprimento integral da sentença baseado no fato de que há precedentes de execução coletiva, os quais foram apresentados.

053.03.003162-4 1ª iPreM 2,85% aguarda-se o julgamento da apelação no tribunal de Justiça, desde 27 de janeiro de 2006.

183/053.03.003163-2 5ª Funerária 2,85% em 18/06/09 foi interposto recurso de agravo de instrumento contra despacho denegatório de recurso especial, sendo que o 
mesmo foi remetido ao stJ em 21 de setembro de 2009.

583.53.2006.131877 8º PMsP evolução Funcional autos conclusos para sentença desde 20 de fevereiro de 2008.

583.53.2006.135054-9 14ª iPreM devolução da contribuição facultativa de 3% o sindsep interpôs recurso especial em 2 de setembro de 2009, o iPreM contra-razoou dia 5 de outubro e em 9 de outubro, 
os autos foram à conclusão do tJ que fará o exame de admissibilidade do recurso.

583.53.07.109365-0 2ª PMsP Perdas salariais na conversão para Urv em 10 de agosto de 2009, os autores responderam à manifestação da PMsP reiterando os termos das manifestações anteriores 
(inicial, aditamento e réplica).

583.53.2008.105914-2 8ª PMsP incorporação da gratificação especial pela prestação de ser-
viços assistenciais à saúde

em 20 de setembro de 2009 foi publicado despacho mandando que as partes se manifestassem sobre quota do Ministério Público e em 
21/09/09 o sindseP respondeu informando que a gratificação objeto desta ação, tem caráter permanente, e trata-se de aumento de ven-
cimentos disfarçado, razão pela qual deve ser incorporada ao padrão de vencimentos dos servidores que a percebem, para todos os fins.

583.53.2008.115470-7 6ª sMe sustação dos efeitos e nulidade da Portaria 905/08, que 
trata da ciPa

Há recurso de apelação pendente de julgamento, porém sem efeito suspensivo. os autos da apelação foram distribuídos ao 
desembargador sidney romano dos reis em 1 de junho de 2009, em 10 de junho, foram encaminhados à Procuradoria e de lá 
foram encaminhados ao acervo para aguardar julgamento.

583.53.2008.61352-3 1ª PMsP vale-alimentação para os aposentados aguarda-se que a PMsP responda ao recurso para que ele possa subir ao tribunal de Justiça e ser apreciado.

053.08.615275-3 10ª PMsP Base de cálculo do adicional de insalubridade Foi interposto recurso de apelação em 30 de março de 2009, sendo que os autos entraram no tribunal de Justiça em 11 de setembro.

053.08.615473-0 6ª iPreM Perdas salariais na conversão para Urv em 26 de janeiro de 2009 foram opostos embargos porque a sentença fazia referência aos servidores estaduais e não munici-
pais, porém o Juiz rejeitou o recurso. em 5 de fevereiro foi interposto recurso de apelação.

053.09.007549-0 12ª Januário 
Montone anulação dos atos decorrentes da Portaria 298/09 o recurso de apelação foi interposto em 3 de junho de 2009 e entrou no tribunal de Justiça em 31 de julho. 

053.09.010070-3 9ª Funerária Base de cálculo do adicional de insalubridade aguardando sentença.

180.196.0/8 tJ Prefeito retirada da listagem dos servidores, com nomes, cargos, 
remuneração e lotação da internete Mandado de segurança ainda não foi julgado.

053.09.037992-9 - PMsP extensão do Gda a todas as carreiras do nível superior o processo encontra-se em fase de citação da PMsP para responder aos termos da ação proposta. 

Vitória do Sindsep na Ação da URV contra Funerária
O Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pú-

blica julgou procedente a ação movi-
da pelo Sindsep em face da Funerá-
ria, reconhecendo, assim, as perdas 

salariais que o funcionalismo teve na 
conversão de moedas (cruzeiros reais 
para Unidade Real de Valor), afastan-
do a alegação de autonomia dos entes 

federativos. A sentença foi dada no 
último dia 2 de outubro e ainda não 
foi publicada. Cabe recurso. Mas se 
mantida só beneficiará os servidores 

do Serviço Funerário. Veja, a seguir, 
um quadro resumido de como an-
dam as ações coletivas movidas pelo 
Sindsep.

AçõES JUDICIAIS Veja como está o andamento das ações coletivas


