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Alerta 
Servidor!

INFORMATIVO DO SINDSERV
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

SAIBA MAIS NO SITE WWW.SINDSERV.COM  E NO FACEBOOK.COM/SINDSERV.INDEPENDENTE

Enquanto isso... Em São Sebastião...

LIVE AUTOPROMOÇÃO
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PARTICIPE DO 
ARRAIÁ DE PRÊMIOS 

SINDSERV! 
ACESSE O SITE ATÉ 28 DE AGOSTO!

REPÚDIO TOTAL 
AO CORTE DO VR 

E AO AUMENTO DE 
COMISSIONADOS!
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O Alerta Servidor é um informativo mensal 
do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de São Sebastião (Sindserv)
Rua José David do Vale, nº 33 

Centro – São Sebastião/SP
Fone: (12) 3892.1545 

As opiniões e sugestões para as próximas 
edições poderão ser enviadas pelo e-mail: 

jornalismo@sindserv.com.

Distribuição interna e dirigida aos 
servidores e setores públicos.

Diretoria:
Cristiane Maria Leonello C. Silva (presidente 
interina); Patrícia Artuza Cristovão Ferreira 
(vice-presidente interina); Gileila Simões 
Santana (Secretária Geral); Claudia Prudente 
de Siqueir Canhadas (1° Secretária); 
Rosangela Freitas dos Reis (2° Secretária); 
Eliete Aparecida dos Santos Freitas (1º 
tesoureiro); Belmiro dos Santos Rodrigues (2º 
tesoureiro)
Suplentes: Rosangela Pereira, Reinaldo 
de Souza Santos, Zenaide de Almeida B. 
Baldim e Arley Faulhaber Brusque Pinto 
Araújo Silva
Conselho Fiscal: Roseli Paturalski Prado, 
Jehovan Maria de Jesus e Rafael Correa 
de Aquino. Suplentes: Alexandre Leal de 
Assunção.
Conselho Representante: Natanael Antônio 
dos Santos. Suplentes: João Batista da Silva e 
Silvio Cézar Damas.
Jornalista: Jessyca Biazini – MTB 73.249/SP
Impressão: Atlântica Gráfica e Editora
Tiragem: 2.500 exemplares

Vamos conseguir 
enfrentar os 

desafios!

Palavra da Presidente

Colegas servidores e servidoras,
a palavra de ordem é UNIÃO!

Expediente

Estamos num período de ex-
trema fragilidade e, infelizmen-
te, tendo uma categoria que 
sofre pelas várias tentativas de 
manipulação dos servidores 
pela vontade de nossos man-
datários. São tantas as mudan-
ças que aconteceram e, dessas 
mudanças, tantas já se trans-
formaram, que vejo muitos 
companheiros e companheiras 
que dizem estar com cabeça 
confusa.

 A nossa categoria merece 
todo respeito, temos garra, fa-
zemos o possível e o impossível 
para exercer nossas atividades, 
muitas vezes utilizando mate-
rial e equipamentos particula-
res para tal execução.

Quero aproveitar para sa-
lientar que: assédio é crime! 
Não podemos nos calar diante 
dos assédios que sofremos ou 
que vemos um companheiro 
sofrer. Então, peço que quem 

estiver passando por situação 
de  assédio ou que souber de 
um companheiro que o esteja, 
denuncie ao Sindserv. O sindi-
cato é o representante da cate-
goria, portanto, cada servidor 
é seu sindicato, cada servidor 
deve ser os olhos e ouvidos da 
entidade sindical, só assim, uni-

dos pelo coletivo, conseguire-
mos melhorar as condições de 
trabalho que nos são impostas.

Somente unidos vamos con-
seguir enfrentar os desafios que 
nos esperam. Não deixamos 

de lutar, um só minuto, pela 
categoria e deixo claro que, 
enquanto eu estiver como pre-
sidente da entidade, não dare-
mos descanso a qualquer ad-
ministração que não entenda 
que o servidor é um dos bens 
mais preciosos da prefeitura, 
que deve ser tratado com res-

peito, que deve ser valorizado 
e ouvido.

Devido a pandemia não 
teremos nosso tradicional Ar-
raiá na Subsede de Boiçucan-
ga, mas para não deixar pas-
sar esse momento vamos  ter 
nosso Arraiá de Prêmio Viru-
tual. Participe preenchendo o 
formulário no nosso site até 

28 de agosto.

A palavra de ordem é UNIÃO!

Estamos juntos,
Cristiane Leonello
Presidente Interina
Sindserv
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ESTAMOS DE OLHO!
#SINDSERVNALUTA

Sindserv apoia 
psicólogos na luta pela 
jornada de 30 horas!

Cobramos 
procedimento para 
que servidores do 

Grupo de Risco não 
tenham prejuízos 

financeiros e 
    funcionais.

Exigimos compra 
urgente de EPI’s 
para servidores 
de atendimento 

relacionado 
ao COVID-19.

Notificamos a 
prefeitura para 

garantir transporte 
exclusivo aos 

servidores durante a
 pandemia.

Após cobrança 
do Sindicato, 

administração 
paga horas extras 

de março dos 
servidores.

Reivindicamos o 
retorno imediato 

do Vale Refeição da 
categoria. Públicamos 

nota de repúdio a 
este ataque 
aos direitos.

Solicitamos 
a prefeitura  

informações sobre 
possível falta de 

repasse patronal ao 
Faps!

Pelo fornecimento 
imediato de ajuda de 
custo e equipamento 
para os professores! 

Por melhores 
condições a toda 
a categoria.

Sindicato luta pela 
garantia de saúde 

física e emocional dos 
agentes de combate 
às endemias, bem 
como de todos os 

servidores.

Os psicólogos buscam apoio dos 
vereadores na luta pela jornada de 
30 horas, visando a isonomia com 
outras categorias que já atuam 
nesta carga horária.

SAIBA MAIS NO SITE WWW.SINDSERV.COM  E NO FACEBOOK.COM/SINDSERV.INDEPENDENTE
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Espaço Jurídico
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Ricardo Harada 
OAB/SP 45.505 

Advogado do 
SINDSERV e do 

Sindicato dos 
Trabalhadores de 

Jacareí.

REESTABELECER AS VANTAGENS 
SALARIAIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO.

O Jurídico do SINDSERV 
entendeu que a medida da 
Prefeitura Municipal de São 
Sebastião de suspender o pa-
gamento de quinquênios, sexta 
parte, progressão funcional e 
licença prêmio dos servidores 
públicos é ilegal.

“A suspensão do pagamen-
to das vantagens salariais dos 
servidores públicos sebastia-
nenses, tais como: sexta parte, 
quinquênios, licença prêmio e 
progressão funcional é ilegal 
na medida em que fere os prin-
cípios constitucionais da irre-
dutibilidade salarial, seguran-
ça jurídica e caráter alimentar 
do salário”. 

“A decisão da Prefeitura de 
suspender as vantagens sala-

riais dos servidores públicos, foi 
embasada em uma lei federal 
que não tem legitimidade para 
regulamentar uma matéria 
que compete exclusivamente 
ao Executivo e Legislativo mu-
nicipais”. 

O Jurídico do SINDSERV está 
ingressando com ação judicial 
para anular a medida da Pre-
feitura e restabelecer as van-
tagens salariais aos servidores 
públicos municipais de São Se-
bastião.    

Ingressamos com ação 
na 2ª Vara Cível de São 
Sebastião para anula-
ção do Decreto Municipal 
7708/2020 que obriga to-
dos os servidores que não 
atuem nos setores conside-
rados pela administração 
como serviços essenciais 
(saúde, segurança, defesa 
civil municipal, limpeza ur-
bana) a fazer uso das férias 
e licenças prêmio.

O Jurídico do Sindserv 
afirma que as férias e licen-
ça prêmio estão garantidas 
no Estatuto do Servidor e 
não existe nenhuma autori-
zação para que a Prefeitura 
antecipe ou obrigue com-
pulsoriamente o servidor 
fazer uso. Os advogados 
explicam que um decreto 
serve para regulamentar as 
leis e não alterá-las.

Com a pandemia, os arraiás nas 
praças estão proibidos, mas as 
quadrilhas continuam dançando...

#FIQUEDEOLHO

IMPORTANTE:
Recebemos a informação 
que estão solicitando que 

os servidores assinem 
um documento de 

requerimento de Licença 
Prêmio.

 NA DÚVIDA,
NÃO ASSINE!

Procure o Jurídico
do Sindserv!

Sindserv entra com
ação para assegurar férias e licença prêmio

Queremos que seja 
devolvido ao servidor o direito 
de usufruir das férias e licença 
prêmio sem nenhum prejuízo 

financeiro ou funcional. 
Garantias históricas da classe 
trabalhadora não podem ser 

sacrificadas
Cristiane Leonello,     

Presidente Sindserv.
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Temos que nos orgulhar de sermos uma categoria forte e com histórico 
de luta e nos reiventar para continuar reivindicando nossos direitos!

Este ano protocolamos cobrando os reajustes do salário e dos vales desde janeiro, devido a 
legislação eleitoral, muito antes da pandemia e estavamos com PARALISAÇÃO E ATO PÚBLICO 

marcados para 18 de março, que foi suspenso devido as recomendações da OMS e decretos.

Temos que zelar pela nossa saúde,

e a LUTA continua!

Abril 2017 Junho 2017 Maio 2018

Junho 2018 Dezembro 2018 Julho 2019

Somos a única cidade do Litoral Norte sem reajuste salarial 
este ano! E vamos sair com 24,51% de arrocho salarial!!!

É UMA TOTAL FALTA DE RESPEITO COM 
TODA A CATEGORIA.

NÃO PODEMOS TER MEMÓRIA CURTA!

Conclusão, entramos com 20% de perdas salariais 
e vamos sair com aproximadamente 24,51% de 
prejuízo, fazendo uma conta simples a partir das Pautas 
de Reivindicações e mais o arrocho de 3% de “desconto 
do Faps”.

Sem contar que não tivemos reposição dos vales 
alimentação e refeição nos últimos anos.

Com a medida do Governo Federal vamos ter que 
amargar o congelamento dos salários já congelados 
e entrar em 2022 com entre 30% e 40% a menos do 
poder de compra.

Servidor, palavras não colocam comida na mesa 
das nossas famílias e as atitudes só mostram o 
quanto o funcionário público vem sendo desvalorizado e 
desrespeitado ano após ano nesta gestão.

MAIS PERDAS SALARIAIS QUE GANHOS!
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É o seu futuro servidor!

FIQUE DE OLHO NO “FAPS”!

REPÚDIO TOTAL AO CORTE 
DO VR E AUMENTO  
DE COMISSIONADOS!É INADIMISSÍVEL que se coloque nas costas 

do servidor a responsabilidade de economia 
frente a gastos excessivos do dinheiro público!

Toda a população sofre quando se ataca o 
funcionalismo público, principalmente neste 
caso, pois o vale refeição é gasto no comércio 
local.

Destacamos que para a diretoria do Sindserv 
todas as áreas são essenciais, pois o servidor, 
independente do setor continua trabalhando 
diariamente.

O servidor está sem reposição salarial e 
há anos não tem reajuste dos vales e encara 
diariamente o aumento do preço do gás, 
alimentos, medicamentos, entre outros. 

Com a pandemia, em muitas famílias, o 
servidor se tornou o ente com estabilidade frente 
ao desemprego, fechamento do comércio.

Vemos nos últimos anos gastos com publicidades, 
eventos, viagens, contratação excessiva de cargos em 
comissão. Sabemos que o momento é frágil, mas - se é 
preciso economia – que se corte na raiz do problema!!!

No Portal da Transparência, a diretoria verificou listas 
com gastos de comissionados que somam mais de R$ 2 
milhões em março, diferente das declarações nas redes 
sociais. Também levantou que são pagos mensalmente 
somente aos assessores cerca de R$ 900 mil. Fora os que 
foram nomeados nos últimos meses.

Oficiamos a prefeitura para cobrar o retorno imediato 
do VR e mais uma vez solicitamos a lista de quantidade e 
remuneração dos cargos. Somos históricamente contra 
a criação excessiva de cargos que gera o inchaço da 
máquina pública. 

#SEGUIMOSNALUTA #NENHUMDIREITOAMENOS.

Exigimos 
regularidade do 

repasse patronal!
No Ofício 80/2020 

solicitamos relatório acerca 
dos recolhimentos da 

contribuição da prefeitura, 
bem como dos acordos de 
parcelamento desde 2017.

Questionamos aumento 
da contribuição dos 

servidores!
Solicitamos apresentação do 

cálculo atuarial, uma vez que 
a norma Federal define que o 

aumento não é necessário caso 
não haja déficit. São Sebastião 

Prev enviou comprovação 
do défcit decorrente das más 

gestões anteriores.

Cobramos 
informações sobre a 

saúde financeira 
Em reunião no São 

Sebastião Prev, ressaltamos a 
importância de esclarecerem 

aos servidores como está 
sendo gerido o Fundo e a 

atual situação das aplicações e 
rendimentos.
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Devido a pandemia do 
novo Coronavírus, a direto-
ria realiza o Arraiá de Prê-
mios Sindserv online para 
não deixar passar esse tra-
dicional evento da categoria. 
Será uma festa virtual, com 
sorteio de prêmios, no dia 
29 de agosto de 2020 (sába-
do), às 16h, ao vivo na pági-
na Facebook.com/sindserv.
independente. 

IMPORTANTE: O sorteio 
será realizado ao vivo no 
Facebook e a lista com os 
nomes dos sorteados será 
publicada ao término do 
evento virtual no site www.
sindserv.com. Os sorteados 
terão até 60 dias para retirar 
os prêmios na sede central 
do Sindserv. Mais informa-
ções: (12) 3892.1545.
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Não está sendo fácil para todos enfrentarem esta 
pandemia, ainda mais com tantas adversidades que o 

servidor passa diariamente. Sabemos que o servidor merece 
um momento de alegria e comemoração por tantos esforços 
empenhados e buscamos uma forma de trazer, mesmo que 
de forma virtual, esse evento que já faz parte da história do 
Sindserv. Espero que todos possam aproveitar e participar 
do sorteio. Somos unidos na luta, mas também em bons 

momentos como colegas de trabalho.
Cristiane Leonello, Presidente Sindserv.

Devido a pandemia, o
tradicional ARRAIÁ DO SINDSERV é virtual!
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os servidores públicos municipais de São 
Sebastião se reuniram em Assembleia Geral 
Ordinária, em 30 de junho, de forma virtual 
devido a pandemia COVID-19, para aprecia-
ção da prestação de contas da entidade. 

Os trabalhadores puderam examinar a pla-
nilha do exercício de 2019 e aprovaram por 
unanimidade a movimentação financeira.

REGIMENTO ELEITORAL

Os servidores aprovaram por unanimidade, durante Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada de forma virtual no dia 22 de julho, devido a pan-
demia, a criação do parágrafo quinto, do artigo 53 do Regulamento Eleito-
ral do Sindserv.  Com isso, em caso de pandemia e/ou calamidade pública, 
será considerado o quórum de 15% dos eleitores no primeiro escrutínio. 

Um grande número de servidores permanece em home office ou afas-
tado (grupo de risco) e as escolas estão fechadas, tendo menos servidores 
nos postos. Foi ressaltado também que evitará gastos desnecessários.
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prefeitura divulga carência de consignados

Após cobrança do Sindicato

Em maio solicitamos que 
a prefeitura e o São Sebas-
tião Prev (antigo Faps) en-
trassem em contato com as 
instituições financeiras para 
suspensão dos empréstimos 

consignados devido a pande-
mia COVID-19, sem nenhum 
prejuízo com juros.

A prefeitura divulgou que 
assinou com a Caixa Econô-
mica Federal (CEF) convênio 

para carência de empréstimo 
consignado por até 90 dias.

O Sindserv segue afirman-
do a importância da prefeitu-
ra garantir nos convênios que 
não haja prejuízos com juros 

e taxas. Também destaca que 
outros bancos realizam em-
préstimos consignados tanto 
para ativos quanto aposenta-
dos e ainda não houve posi-
cionamento.


