
Pagamento em risco

Na ultima reunião da Mesa de 
Negociação Permanente em Santana 
do Paraíso, realizada no dia 24 de 
agos to  de  2018 ,  re cebemos  do 
Executivo Municipal uma notícia 
preocupante mas até certo ponto 
esperada: a informação de que a 
Prefeitura poderá atrasar ou até mesmo 
parcelar os pagamentos a partir deste 
mês de setembro.

O Executivo justifica que a queda das 
arrecadações, bem como a falta de 
repasses por parte do governo do 
Estado de Minas Gerais traz esta 
insegurança.

De acordo com os representantes do 
Executivo, estão comprometidos 
especialmente os repasses de recursos do 
FUNDEB, Saúde e Assistência 
Social. Ainda que, como os recursos não 
e s tão  vindo como dever iam,  a 
Prefeitura tem utilizado de recursos 
próprios para pagar os servidores, 
comprometendo o pagamento de 
fornecedores.

O assunto foi devidamente registrado 
na ata da reunião e assinado por todos 
os presentes, conforme determina a lei 
512/2010. O registro ficou assim:

‘‘O Sindicato pergunta ao Executivo 
se são verdadeiros os rumores que são 
públicos e notórios de que o Executivo 
não terá como efetuar os pagamentos 
dos servidores a partir de setembro de 
2018. O Executivo disse que a maior 
parte da folha de pagamento do 
servidor depende do repasse do 
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‘‘Nossa maior fraqueza está em desistir.
O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.’’

Thomas EdisonBoletim
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Falta de repasses aos municípios e quedas de arrecadação podem trazer dificuldades no 
pagamento dos servidores municipais

’’

’’

aconselhamos os servidores 
a agirem com cautela 
na hora de comprar,
 evitarem contrair 
empréstimos, não 

contraírem novas dívidas 
e ainda, como prudência,
 mudar os vencimentos 
das faturas de cartão 

de crédito, água, 
luz, telefone.

FUNDEB, recurso da Saúde e da 
Assistência Social e que a Prefeitura 
está efetuando os pagamentos com 
recurso próprio e que há sim risco de 
atraso ou parcelamento do pagamento 
caso não haja o repasse dessas verbas .’’

 Ainda de acordo com o Executivo, o 
pagamento de agosto seria possível por 
causa de um pagamento de maior valor 
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que a prefeitura arrecadou de uma 
empresa na região que quitou um 
imposto.

Neste cenário, aconselhamos os 
servidores a agirem com cautela na 
hora de comprar, evitarem contrair 
empréstimos, não contraírem novas 
dívidas e ainda, como prudência, 
mudar os vencimentos das faturas de 
cartão de crédito, água, luz, telefone... 
para o dia 10 ou 15.

Essas medidas que aconselhamos 
visam evitar transtornos em eventual 
caso de atraso ou parcelamento do 
pagamento.

Nos próximos dias, buscaremos 
informações nas cidades de Mesquita, 
Joanésia e Braúnas e informaremos.

O Sindicato está sempre acompa-
nhando as dificuldades dos Municípios 
e tem feito seu papel de constante 
diálogo e negociação para evitar os 
atrasos. Temos alertado desde o início 
de 2018 que as coisas estão piorando. 
Reconhecemos o esforço do Executivo 
em pagar, mês a mês, em dia, sem 
demitir ninguém, afinal, todos preci-
sam de seus empregos. Contudo, a 
demissão de contratados começa a nos 
parecer inevitável, a não ser que o 
cenário econômico mude. 

Temos a esperança de que as coisas 
melhorem.

Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp



Foi realizada no dia 29 de agosto de 2018 a eleição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Suplentes do Sindicato Intermunicipal dos 
Servidores Públicos de Santana do Paraíso, Mesquita, Joanésia e 
Braúnas. Votaram 405 eleitores das quatro cidades e a chapa foi 
eleita com 393 votos o que dá pouco mais de 97% dos votos. 

Os votos brancos, nulos e contrários totalizaram 12 votos.
A chapa eleita terá mandato de 10 de outubro de 2018 a 09 de 

outubro de 2022. Conheça abaixo os representantes eleitos:

Reeleição com 97% de aprovação
2,96%

DIRETORES

Tida Marcinho Adriana Kelly Bebê Marilane Rogério Dezico

Lilliane Wanderley Elson Lelé Kirk Iva Ritha Dentinho Israel

SUPLENTES
Ricardo

CONSELHO FISCAL

Pinguim
Lourdes Neide Daniel Maria Antunes

Lucinha

Camisas 2018 trazem
 mensagem de perseverança!

JAMAIS
SEMPRE

LUTAR

DESISTIR
Em momentos de crise como a que estamos passando, é 

importante que tenhamos sempre uma postura de 
perseverança, idealismo e esperança! Por isso a camisa 2018 
do Sindsesp vem com a mensagem: ‘‘lutar sempre, desistir 
jamais’’. 

Reforça ainda o sentimento de união com a frase: ‘‘sou servidor, sou sindsesp’’. A camisa é um brinde aos filiados nas 
quatro cidades.  Estamos entregando nos locais de trabalho pela manhã e na sede no período da tarde.


