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EspecialServiço Funerário

ENTERRAR DE VEZ 
ESSA TERCEIRIZAÇÃO!

O Sindsep e os RSUs do 
Serviço Funerário Municipal 
de São Paulo se reuniram 

novamente com o assessor Jorge Júlio 
do SFMSP no dia 16 de julho de 2015. 
Na ocasião foram tratados vários 
assuntos, mas nossa preocupação 
central foi o pregão marcado para o dia 
22 de julho de 2015.

Na véspera do pregão no Diário 
Oficial de 21/07/2015, saiu o 
adiamento da terceirização, mas a 
pergunta que não quer calar: Porque 
não enterrar de vez essa infeliz 
proposta?

HADDAD/SIMÃO PEDRO 
CANCELEM O PREGÃO DE 
TERCERIZAÇÃO, abram contratação 
de emergência e autorizem o concurso 
público, cada dia mais colegas se 
aposentam e faltam funcionários. 
EXIGIMOS CONCURSOS JÁ, 
PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS 
PÚBLICOS.



Sindsep exige respostas do SFMSP
A reunião se iniciou com a co-

brança do Sindsep por encaminha-
mentos da reunião anterior e nos 
informaram que foi enviado uma 
resposta após ofício ao Sindsep 
(veja abaixo as respostas do ofí-
cio. Participou também da reunião 
Douglas, responsável do RH).

REVERSÃO DAS FALTAS 
DA GREVE DE 2011: o processo 
relativo às faltas, será juntado aos 
dois processos que existem e será 
encaminhado a SEMPLA (hoje é 
SMG) solicitação de “esclarecimen-
tos sobre os procedimentos a serem 
adotados no caso em questão”.

PLANO ESTRATÉGICO:  foi 
entregue em mãos e através do Ofí-
cio ao Sindsep, que fará cópia para 
os RSUs.

ATRASO NA ENTREGA DE 
HOLERITE: foi informado pelo 
responsável do RH Douglas, a ques-
tão de colocar na rede os holerites, o 
que é possível, estão fazendo testes e 
apresentarão para o Sindsep a pro-
posta de como funcionará.

PAGAMENTO DOS ATRA-
SADOS DA VOP (Vantagem de 
Ordem Pessoal): No mês de junho 
foi realizado o reajuste da VOP 
(para quem tem), sobre o parcela-
mento dos atrasados, maio de 2013 
a maio de 2015, já foi feito estudo de 
impacto financeiro e estão aguar-
dando retorno da Superintendente 
Lucia para tomada de decisão. 

ADICIONAL DE INSALUBRI-
DADE:  O Sindicato reiterou sobre a 
correção no informe sobre a insalu-

bridade, que está “40% DOS VEN-
CIMENTOS”, agora saiu publicado 
numa revista de CIPA. Quanto à 
retroatividade do adicional e altera-
ções na sua base de cálculo “de acor-
do com a Assessoria Jurídica, trata-se 
de matéria legislativa, o que extrapo-
la a competência da Autarquia”. Mas 
o erro do percentual continua. E até 
agora nada de 40% de insalubridade 
para motoristas, CADÊ???

LUVAS PARA MOTORIS-
TAS: o corpo de bombeiros em-
prestou 20.000 luvas. No dia 13 de 
julho teve o pregão e obteve suces-
so, esperamos assim, que se resol-
va definitivamente esse problema. 
Fomos informados ainda de outros 
pregões: como óculos, uniformes e 
material de escritório.

Na reunião ainda 
apresentamos 
algumas questões 
novas, como:

VALE CULTURA PARA 
OS TRABALHADORES DO 
SFMSP: é um programa do 
Governo Federal, sem custo para 
SFMSP para compra de livros, 
acesso a cinema, teatros e atividades 
culturais. Fomos informados que 
já estudam essa questão, e que há 
concordância do governo de que é 
uma grande iniciativa.

RESOLUÇÃO 06/15 
PUBLICADA NO DIÁRIO 
OFICAL DE 16/07/15: 
pedimos informações desta 
resolução. Foi esclarecido que 
é para solucionar um problema 
que existe de preenchimento de 
cargos em comissão por AGPPs/
oficial de administração geral/
atendente de agência e auxiliar 
técnico administrativo, no DOC 
21/07/15, saiu correção na 
publicação.

Levantamos ainda que há 
problemas na carreira, como por 
exemplo a GAP (Gratificação de 

Atendimento ao Público) para 
AGPPs do SFMSP, a qual nunca 
foi paga a esses trabalhadores. Foi 
informado também que está em 
andamento essa questão.

HORAS EXTRAS: 
como discutido na assembleia 
questionamos que os servidores 
fazem horas extras e não 
recebem, e não aceitamos mais 
essa situação. Após discussão foi 
agendado que na próxima reunião 
convidaremos o Fred (diretor de 
cemitérios) para tratarmos do 
assunto.

CÁLCULO DO 1/3 DE 
FÉRIAS: Houve reclamações 
sobre pagamentos errados 
especialmente dos trabalhadores 
novos. Quem teve problema 
deve procurar imediatamente o 
RH ou sua chefia imediata para 
fazer revisão. 1/3 é pago sobre a 
totalidade dos vencimentos, com 
exceção de VT, VR, VA.

CIPA DOS CEMITÉRIOS: 
Douglas responsável do RH, 
informou que o prazo para 
inscrição para eleição da CIPA 
foi prorrogado. E que deverá 
adiar por dias a eleição, pediu 
ajuda ao Sindsep para eleição. 
Sugerimos que fosse incorporado 

mais servidores na comissão 
organizadora e fazer a eleição 
regionalmente para facilitar a 
coleta de votos. O Sindicato 
emprestará 5 urnas para a votação 
e estaremos a disposição no que 
podermos ajudar.

O SINDSEP INFORMOU 
AINDA DA REUNIÃO 
realizada no DSV/GABINETE 
com o senhor Roberto Vitorino 
e José Luiz para liberação da 
faixa de ônibus para carros do 
SFMSP, não houve resposta final. 
Mas ficaram de estudar nosso 
pleito. Ao SFMSP a Secretaria 
de Transportes respondeu de 
forma negativa. Esperamos que 
a diretoria do DSV reveja essa 
posição, pois quando informamos 
que são apenas 50 carros eles se 
comprometeram a estudar o caso.

Registramos ainda a falta de 
materiais de escritório, o que nos 
foi informado após a reunião que 
chegariam hoje.

RSU: O SINDSEP 
CONTINUA REALIZANDO 
as eleições por local de trabalho, 
se na sua unidade ainda não tem 
Representante é preciso organizar 
a eleição.

PARTICIPE!


