
Questões financeiras

Que estamos em um momento de crise 
financeira é inegável. Os repasses 
necessários ao funcionamento da 
Prefeitura de Santana do Paraíso estão 
em atraso e os recursos próprios não são 
suficientes para manter a estrutura.

Como conseqüência desta falta de 
dinheiro a Prefeitura Municipal 
declara que está tomando várias 
atitudes para conter os gastos. 
Discorrerei sobre algumas delas:

1. Corte das horas-extras:
Um controle e redução de horas 

extras, diminuindo a prestação dos 
serviços à comunidade não é o ideal, 
porém é necessário no momento, mas 
cuidado servidor! O controle não pode 
ser apenas para pagamento e sim para 
realização da hora extra! Não existe 
banco de horas na Prefeitura. O 
servidor não pode pagar a conta! Não 
adianta nada trabalhar sem receber, 
isso é ilegal! Se o chefe pedir para fazer 
hora extra deve também informar que 
vai pagar no mesmo mês ou já combinar 
quando o servidor vai compensar. Não 
aceite fazer hora extra e ficar com 
crédito, porque o que vai acontecer é o 
servidor trabalhar de graça.

2. Contratados:
Em l evan tamen t o  f e i t o  p e l o 

Sindicato, descobrimos que a Prefeita 
Luzia contratou mais de 200 pessoas 
desde o começo do mandato em 2017. 

sindsesp@gmail.com
www.sindsesp.com.br

http://facebook.com/sindsesp
https://twitter.com/sindsesp

EXPEDIENTE

‘‘Nossa maior fraqueza está em desistir.
O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.’’

Thomas Edison
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Este boletim está disponível no site:
www.

sindsesp
.com.br

Saiba como está agindo a Administração Municipal e como isso afeta você servidor.

’’
’’

O Sindicato já pediu 
reunião desde Janeiro

 com a equipe da 
Prefeita Luzia 
para discutir 

o reajuste salarial, 
inclusive as perdas.

Dizer que são apenas substituições ou 
que não causam impacto na folha de 
pagamento é ofender a nossa inteligên-
cia. Lamentamos que tenham que 
ocorrer demissões mas não vemos outra 
alternativa que não seja enxugar a 
máquina pública que está inchada.

3. Punições administrativas
Este ponto merece uma atenção 

especial. Cuidado Servidor! A pedido 
da chefia, vários servidores estão 
conduzindo os veículos da Prefeitura 
por terem CNH, entretanto, não são 
motoristas concursados. Isso associado 
às condições precárias dos veículos que 
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estão sem a manutenção adequada, 
acabam aumentando o risco. Não 
bastasse toda essa ilegalidade, nos casos 
em que ocorre qualquer acidente, a 
Prefeitura está cobrando dos servidores 
que paguem o estrago do veículo! Já 
temos registro de dois casos e parece que 
a moda pegou. Na prática, o servidor 
que faz uma função que não é sua para 
ajudar a Prefeitura corre o risco de 
‘‘ajudar’’  com seu bolso, pagando 
manutenção dos veículos em caso de 
algum acidente.  Não aceite! O 
Sindicato aconselha que o servidor faça 
apenas as suas atribuições e, informe 
por escrito ao chefe imediato as condi-
ções dos seus materiais de trabalho 
(mesas, cadeiras, quadros, ferramentas, 
veículos, etc...) para evitar problemas 
futuros.

4. Reajuste Salarial
O Sindicato já pediu reunião desde 

Janeiro com a equipe da Prefeita Luzia 
para discutir o reajuste salarial, 
inclusive as perdas. Nossa campanha 
2019 leva em conta as perdas desde 
2017, inclusive retroativos. Até o 
fechamento deste boletim estamos 
aguardando retorno da Prefeitura.

Acompanhe em www.sindsesp.com.br.
Abraços,

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp
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A UNIÃO QUE

Filie-se ao Sindicato!
FAZ A FORÇA!

Assédio Moral?
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Convênios

Ano passado foi o processo seletivo. 
Este ano a ‘‘nova’’  do Jurídico é limitar 
as dobras aos que possuem Pedagogia 
ou Normal Superior.

Ficaram de fora os professores que 
tem magistério e os que possuem outra 
graduação qualquer (letras, biologia, 
matemática, geografia, história... etc).

Na prática, poucas extensões de carga 
horária foram efetivadas e vários 
professores ficaram sem poder dobrar. 
Pelo que vemos, a Prefeitura vai 
garantir o acesso pelo Processo Seletivo.

Nosso jurídico já está estudando a 
questão e devemos entrar com ação 
judicial.

Pensando em seus filiados, o Sindsesp possui convênios com diversos tipos de empresas, que prestam diferenciados serviços.
São elas: Auto Escolas Edna, Auto Escola Sinal Verde, Centro Estético Lilly Rocha, D&A Home Spa, Faculdade Única, 
Pró Saúde Metasita, Família Card, Clínica Hígia, Dr Ricardo Menezes (dentista), CIOR, CMO, Dra Camila Rocha 
(dentista), Ortocenter, Master Clinic, Casa de Praia Metasita (Pontal do Ipiranga- ES), Casa de praia SECI (Praia do 
Morro- ES), Físico Academia, Academia Espaço Equilibrar, Intermotos, Multiclínica Mais Saúde, Nutricionista 
Andreia Pereira Cabral e Advogado Dr Ulisses Atela.
Para mais informações entre em contato com o Sindsesp através do whatsapp ou pelos telefones (31) 3251-6191 e (31) 
3251-5513.

E as dobras?


