
Adicional de Periculosidade
Mais uma conquista do Sindicato para os servidores.  A
primeira valorização verdadeira para a classe dos vigias.

Me lembro quando fundamos o 
Sindsesp. O marco inicial foi com 
poucos servidores em reunião no Salão 
Paroquial no centro da cidade. O 
contexto era de uma administração que 
queria cortar direitos, como férias-
prêmio, quinquênio e outros. Nos 
unimos pela primeira vez como 
categoria e, no uso da tribuna, com a 
Câmara cheia, Dr. Nelson e Neide 
Mirian defenderam os servidores e os 
vereadores reprovaram o projeto de lei 
por unanimidade! Nenhum direito foi 
cortado.

Ninguém poderia imaginar a 
quantidade de vitórias e conquistas que 
a l cançar íamos  de po i s  daque l e 
momento.

Hoje, alguns anos depois, tenho o 
prazer de anunciar que obtivemos mais 
uma conquista: No último pagamento 
(junho), os vigias receberam o adicional 
de periculosidade no percentual de 30% 
do valor dos seus salários.

O anúncio da conquista veio do 
próprio Prefeito Zizinho em reunião 
no CVT com os profissionais vigias e os 
diretores do Sindicato.

Na mesma reunião, o Procurador,  
esclareceu diversas dúvidas, tudo 
acompanhado pela Secretária de 
Fazenda e Administração.

De acordo com o entendimento do 
Sindicato, o adicional recebido agora 
deveria ter sido pago desde dezembro 

de 2013, quando o MTE publicou o 
anexo III da NR 16, garantindo o 
percentual aos vigias.

Por isso, estou discutindo com nossos 
advogados o que podemos fazer para 
tentar o recebimento do retroativo, (de 
dezembro à maio) e em breve teremos 
mais novidades.

Quero lembrar a todos que, na 
reunião, o Procurador disse, junto com 
o Prefeito Zizinho e a Secretária de 
Fazenda e Administração que, o 
compromisso do Executivo era de pagar 
toda hora-extra realizada.

Por isso, chamo todos os servidores 
que fizeram hora-extra nos últimos 5 
anos (prazo prescricional) para 
solicitarem no RH suas fichas 
financeiras e folhas de ponto e, se 
desejarem, trazer no Sindicato para que 
possamos, ajudar nos cálculos e solicitar 
os pagamentos das horas-extras que não 
foram pagas nem compensadas.

É uma oportunidade ímpar! Nunca 
um Prefeito, junto com seu Procurador 
(jurídico) e Secretária de Fazenda e 
Administração (que é quem paga)  
juntos, assumiram um compromisso 
destes, inclusive, na presença de mais de 
20 servidores! Não perca esta chance! 
Aguardamos vocês.

A luta continua!

Ricardo Valverde
Presidente do Sindsesp

Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Santana do Paraíso

sindsesp@gmail.com
www.sindsesp.org

http://facebook.com/sindsesp

Boletim informativo do Sindsesp
Rua Tiradentes,88,Centro.
3251-6191 / 3251-5513
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7 ‘‘os poderosos até podem matar

uma,duas ou três rosas,
porém, nunca conseguirão

 impedir que a primavera venha’’.
Che Guevara

Boletim

Lembramos aos servidores 
da Saúde, motoristas e 
vigias que continuamos 
lutando pela redução de 

jornada. 
Nossa esperança é de que 
o Prefeito Zizinho cumpra 

integralmente sua 
promessa, que, ao nosso 

ver, está mais que 
demorada!

Pedimos que o Prefeito se 
manifeste neste sentido 
uma vez que parece que 
estas categorias estão 

esquecidas pela 
autoridade máxima do 

Executivo!
Até quando, Sr. Prefeito, 

teremos que esperar?

6 horas
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2014

Assédio Moral?
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Esclarecimento.

Eleições no Sindicato

Na charge do último boletim, um aluno chama os professores e obtém a resposta 
‘‘ausente’’, a cada nome. A intenção do Sindicato foi de usar este recurso para 
chamar a atenção dos servidores e Executivo para o fato de que os educadores estão 
deixando nosso município para trabalhar em outros onde os salários são melhores 
e o plano de carreira é respeitado. Mas a charge deixa outra interpretação que não 
esperávamos: a de que os servidores estariam faltando muito, o que não é verdade. 
Pedimos desculpas aos professores pela impressão errada! Nosso compromisso é de 
sempre defender o servidor.

Chegou a hora dos servidores escolherem quem serão os seus pares que representarão os
interesses da categoria no Executivo e Legislativo.

Chegou a hora! 
No próximo dia 7 de agosto os 

servidores terão a oportunidade de 
votar e escolher quem serão os diretores 
do Sindicato para o mandato que se 
inicia em 10 de outubro!

O prazo para inscrição de chapas foi 
aberto, nos termos do Estatuto, de 7 a 
11 de julho de 2014, das 13h às 17h, 
inclusive, na terça-feira em que haverá 
jogo da seleção brasileira.

Fortaleça a democracia e participe! 
Faça valer sua opinião! O Sindicato é o 
seu espaço onde você é ouvido e é a 
entidade que coloca toda sua estrutura 
para defender o seu interesse.

ELEIÇÕES SINDICAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital de convocação, o Sindicato dos Servidores 

Públicos do Município de Santana do Paraíso – SINDSESP, nos termos de 

seu Estatuto Social, FAZ SABER a todos os associados em gozo de seus 

direitos que no dia 7 de agosto de 2014, no período de 8h as 16h, serão 

realizadas as eleições para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e 

respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 7/7/2014 a 11/7/2014, das 

13h às 17h para registro de chapas, conforme art. 44 do Estatuto Social do 

SINDSESP.

O Requerimento do registro de chapas será endereçado ao Presidente 

do Sindicato em 2 (duas) vias, conforme art. 45, podendo ser assinado por 

qualquer um dos candidatos da respectiva chapa e deverá ser protocolizado 

na sede do Sindicato, Rua Tiradentes, nº 88, Centro, Santana do Paraíso, 

onde estará à disposição dos interessados, pessoa habilitada para o 

atendimento, prestação de informação concernente ao processo eleitoral, 

recebimento de documentação e fornecimento de recibo.

A impugnação de candidaturas deverá ser feita no prazo de 2 (dois) 

dias, conforme arts. 56 a 61 do Estatuto.

Em caso de empate, haverá segunda eleição no dia 14 de agosto de 

2014, no mesmo horário, de acordo com o Estatuto Social.

Poderão votar os servidores que se enquadrarem nos arts. 62 e 63 do 

Estatuto do Sindicato.

Fica eleito o Fórum da Comarca de Ipatinga – MG, como competente 

para dirimir dúvidas e solucionar questões concernentes a este Edital.

Santana do Paraíso, 4 de julho de 2014.

Ricardo Valverde

Presidente

Sindicato dos Servidores Públicos de Santana do Paraíso


