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SSPMU defende regulamentação da
aposentadoria de portadores de deficiência
A Diretoria do SSPMU voltou a
solicitar à Prefeitura a regulamentação
no Município, da Lei Complementar
142/2013 que trata da aposentadoria
das pessoas portadoras de deficiência.

A demanda foi apresentada na abertura
do 2º Congresso Regional da Pessoa
com Deficiência, evento promovido
pela PMU através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Pág 3

Presidente do Sindicato reiterou pedido que beneficia servidores

Servidores da Prefeitura acatam contraproposta
do Governo para reajuste salarial em 2018

Município cria Código de
Ética para agente público
Código se traduz em um instrumento de orientação e fortalecimento
da consciência ética no relacionamento
do agente público com pessoas e com
o patrimônio público. Pág 3

Em assembleia geral promovida pelo SSPMU, o funcionalismo da
Prefeitura acatou contraproposta
do Governo de reajuste salarial
linear, de 7.13%. A Administração
fez ainda a correção em 15,30%
das tabelas do Plano de Cargos e
Salários considerando os servidores que estão no início da carreira.
Funcionalismo da Câmara teve 9%
de ajuste nos salários, entre outras
conquistas que constavam da
pauta apresentada pelo Sindicato
ao Legislativo. Pág 5

Filiados declaram
Imposto de Renda
gratuitamente

Servidor presta contas ao “Leão” no SSPMU

Pelo segundo ano
consecutivo, o SSPMU contratou contadora para fazer
a declaração do imposto de
renda dos servidores filiados, totalmente de graça.
Em 2018 cerca de 80 funcionários públicos se beneficiaram deste serviço. Pág 6

Categoria reuniu-se em assembleia geral no SSPMU

Assessoria Jurídica do Sindicato
atende várias demandas
Quatro advogados prestam serviços de assessoria aos filiados
ao SSPMU, em processos administrativos e também em casos de
pensão alimentícia, execução de alimentos, guarda, divórcio, uso
capião, reintegração de posse, entre outros. Pág 8

A Luta Continua - Leia à página 2
Entidade filia-se à Feserp
Saiba mais na página 6

1º de Maio, Dia do Trabalhador: Parabéns servidor, você faz acontecer!

PALAVRA DO PRESIDENTE

Opinião

A luta continua!

Caros (as)
Servidores (as)!
O governo
Michel Temer
em tão pouco
tempo com sua
política neoliberal perversa,
essa que prioriza o capital em
detrimento ao
social, conse guiu aniquilar a
classe trabalhadora, levando-a num futuro próximo
a sentir o desmantelamento de suas
conquistas ao longo de décadas;

ainda o quão nefasta tem sido essa
política que precariza e que submete
o trabalhador de fato a vender sua
força de trabalho por quase nada;
retroceder nas suas conquistas.
Infelizmente ficamos num estado naufrágico, impotentes, sem
reação para compreender que a
retirada da única fonte de custeio
(imposto sindical) das instituições
que representam os trabalhadores
foi suficiente para enfraquecer o
movimento sindical.
Esse governo queria obter o
apoio do trabalhador para as suas
reformas, se não o apoio, ao menos
silenciar o eco daqueles que sempre

estiveram à frente das lutas por dias
melhores. O silêncio foi quase que
total. Não se viu trabalhadores e
trabalhadoras contestando nas ruas
suas perdas.
Esse governo conseguiu “na
base do mel na boca”, o que queria.
Enfraquecer os sindicados e demais
movimentos representativos que
de forma tímida, mas persistente e
com muita luta, conquistaram vários
avanços sociais e econômicos ao longo das últimas décadas. Não vamos
desistir nunca. Nossa luta continua.
Um forte abraço a todos!
Luís Carlos dos Santos
Presidente do SSPMU

O direito à aposentadoria especial pelo servidor público

EXPEDIENTE

No regime geral de previdência, o
Artigo 57 da Lei 8.213/91 prevê que o
trabalhador tem direito ao benefício de
aposentadoria especial se trabalhar por
períodos de 15, 20 ou 25 anos, desde
que em condições prejudiciais à sua
saúde ou integridade física.
Com as alterações legislativas,
passou-se a exigir a demonstração da
exposição habitual e permanente aos
fatores de risco, através de laudos. Em
2004, a exigência passou a ser o Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP),
documento com informações de todo
período trabalhado, mesmo anterior à
sua implementação.
Ainda assim, todo trabalhador
que exerceu atividade elencada nos
Decretos 83.080/1979 e 53.831/64, antes de 28 de abril de 1995, tem direito
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Informativo do Sindicato
dos Servidores Públicos
Municipais de Uberaba
(SSPMU)

adquirido de ter o cômputo especial
desse período sem a necessidade de
apresentar qualquer laudo pericial ou
Perfil Profissiográfico Previdenciário.
O servidor público efetivo tem
garantido o direito a aposentadoria
especial, conforme § 4º, Artigo 40, da
Constituição Federal. Tal direito seria
garantido aos servidores públicos
desde que criada lei complementar.
Ocorre que até o momento não foi
editada lei complementar, fazendo com
que servidores busquem seu direito à
aposentadoria especial junto ao poder
judiciário.
Reiteradamente a justiça brasileira
assegura o direito do servidor público à
aposentadoria especial, uma vez que, o
que já previsto na Constituição Federal,
restou garantido pelo STF através da
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Súmula Vinculante nº 33.
Ao servidor público efetivo que
laborar por 25 anos exposto à agentes
insalubres, comprovadamente, será devida a aposentadoria especial. É direito
do servidor público o reconhecimento
de atividade e aposentadoria especial,
mesmo não existindo legislação específica, uma vez que são aplicadas as
regras do Regime Geral de Previdência
aos mesmos.
Sendo assim, os servidores devem
procurar seus direitos, pleiteando aposentadoria junto ao órgão competente,
e, em caso de negativa, judicialmente,
já que a Súmula Vinculante 33 vincula
apenas o judiciário ao seu cumprimento.
Ana Carolina P. Resende - Advogada
assessora jurídica do SSPMU
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Ação Sindical

A Diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba
(SSPMU) voltou a solicitar à Administração, a regulamentação no Município, da
Lei Complementar 142/2013 que trata da
aposentadoria das pessoas portadoras de
deficiência.
Item da pauta de reinvindicações
do SSPMU desde 2014, desta vez a demanda foi apresentada na abertura do
2º Congresso Regional da Pessoa com
Deficiência, evento promovido pela
PMU através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social. Presidente do
Sindicato, Luís Carlos dos Santos, foi o
porta-voz da solicitação.
De acordo com o dirigente sindical,
dados apresentados pela PMU atendendo
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SSPMU reforça pedido à Prefeitura para regulamentar
aposentadoria de servidores portadores de deficiência

Presidente do SSPMU fala na solenidade de abertura do 2º Congresso Regional da Pessoa com Deficiência

solicitação do SSPMU, apontam que 55
servidores têm deficiência. Luís Carlos
observa que não há especificação sobre

o grau de deficiência, além de avaliar que
o número pode não retratar a realidade
do Município.

Município terá Código de Ética para agente público
Dirigentes do SSPMU acompanharam
a votação na Câmara do Projeto de Lei
469/2018 que instituiu o Código de Ética
Pública da Administração Direta e Indireta
do Município. O texto, de autoria do Executivo, foi aprovado pelos vereadores e já
sancionado pelo Governo.
Para o presidente do SSPMU, Luís Carlos dos Santos, o projeto é benéfico para

a administração pública, pois o Código se
traduz em um instrumento de orientação
e fortalecimento da consciência ética no
relacionamento do agente público com
pessoas e com o patrimônio público.
SSPMU, Sindemu e Sindae indicarão
um nome para compor o Conselho de
Ética que acompanhará o cumprimento
do Código.

Sindicato defende portabilidade de salários
Ante as inúmeras reclamações da categoria, sobre o custo
da cesta de serviços da Caixa
Econômica Federal (CEF), a Diretoria do SSPMU reuniu-se com a
gerência da instituição financeira.
Presidente Luís Carlos dos
Santos levou à gerência a insatisfação de vários servidores da
Prefeitura que pagam R$ 25,00/
mês pela cesta denominada “fácil
caixa”, que tem o menor valor oferecido pelo banco em se tratando
de conta corrente pessoa física.
“Queremos alternativas a esse
valor. O servidor não pode pagar
a conta da venda da Folha pela
Prefeitura”, coloca Luís Carlos,

que defendeu a portabilidade
de salário, ou seja, a transferência
dos vencimentos depositados
pela Prefeitura na Caixa para o
banco de preferência do servidor.
“Vamos procurar instituições bancárias que ofereçam taxas mais
baixas pelos mesmos serviços”,
adianta Luís Carlos, acrescentando que os interesses dos servidores vêm em primeiro lugar.
O presidente do SSPMU reuniu-se com a gerência da CEF
acompanhado dos diretores Luciene Rosa da Silva (Social), Juarez
Almeida (Relações Sindicais) e
Ednei Arsênio dos Santos (Patrimonial), e assessoria jurídica.

Diretoria levou demanda à gerência da CEF

www.sspmu.com.br e facebook.com/sspmu.uberaba
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Ação Sindical
Parceria firmada pelo SSPMU garante
descontos para filiados, em exames realizados no Mário Palmério Hospital Universitário. Os descontos variam de 50% para os
exames laboratoriais a 30% nos exames de
imagem, tanto para pagamento a vista ou
parcelado no cartão de crédito.
Conforme contrato firmado entre as
partes, serão oferecidos descontos nos va-

lores dos exames laboratoriais, ultrassom,
Raio X e tomografia, realizados na unidade
hospitalar. A parceria beneficia os servidores
filiados ao SSPMU e seus dependentes (cônjuges, progenitores, irmãos, tios e sogros).
Para fazer jus ao benefício é necessário
comprovar a condição de filiado ao Sindicato, bem como a relação de parentesco no
caso dos dependentes.

Foto Rose Dutra

Sindicato faz parceria com Mário Palmério
para servidor fazer exames com descontos

Hospital oferece descontos para filiados

Diretoria sindical dá exemplo e recolhe imposto anual que beneficia entidade
Todos os diretores do SSPMU que cumprem mandato sindical, ou seja, que estão
licenciados de seus cargos na Prefeitura e/
ou Câmara para atuarem no Sindicato como
representantes da categoria, fizeram a opção
pelo recolhimento do imposto sindical anual.
Além deles, outros servidores preencheram as fichas de contribuição.

O presidente do SSPMU, Luís Carlos dos
Santos, observa que “é com esses recursos
que o Sindicato mantém sua sede e diversos
serviços que são oferecidos à categoria, como
assessoria jurídica, contábil, atendimento
odontológico e psicológico, além de canais
de comunicação com a categoria”.
Ainda segundo ele, o Sindicato existe

Funcionalismo da PMU elege conselheiros do Ipserv
Servidores da Prefeitura de Uberaba
votaram na eleição dos novos conselheiros
do Ipserv, o Instituto de Previdência da
categoria. O diretor de Relações Sindicais
do SSPMU, Juarez Almeida acompanhou
todo pleito, na condição de fiscal.
Realizada em turno único, a eleição
registrou 948 votos válidos para o Conselho Fiscal e 922 para o Conselho Administrativo.

Os servidores Maria Cláudia Farias
Almeida, Moacir Félix Sobrinho e Arnaldo
José Bisinoto foram eleitos para as três vagas titulares de conselheiro administrativo.
Os três suplentes são Fause Mauad Khalil,
Ney Corrêa Filho e Katia Beatriz Maia.
Para as duas vagas titulares do Conselho
Fiscal foram eleitos José Monteiro Conde
e Ronaldo Batista Silva, sendo suplentes
Gonçalves Pereira Alves e Cristina Garcia.

SSPMU debate saúde do trabalhador
Reunião da Comissão Intersetorial de
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora
(Cistt), em abril, contou com a participação da Diretoria do SSPMU. Os sindicalistas acompanharam a apresentação do
Plano de Ação/2018 do Centro Regional
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de Referência em Saúde do Trabalhador
de Uberaba (Cerest).
Além de conhecerem as propostas
contidas no plano, dirigentes sindicais
também apresentaram sugestões para
comporem o conjunto de medidas com
foco na saúde do trabalhador.
O presidente do SSPMU, Luís Carlos
dos Santos e os diretores Edna Saito
(Financeiro) e Juarez Almeida (Relações
Sindicais), acompanhados da assessoria
jurídica, destacaram a importância da
notificação de acidentes de trabalho para
definição de estratégias de prevenção.
Eles também defenderam medidas
para prevenirem doenças ocupacionais.

www.sspmu.com.br e facebook.com/sspmu.uberaba

para fazer a defesa dos interesses do servidor
frente à administração pública, notadamente
nas negociações coletivas relacionadas a
salário, condições e jornada de trabalho e
mais: atua frente à perseguições políticas e
assédio moral, acidente de trabalho, processo
administrativo, entre outros, independentemente de filiação.

Dia do Servidor
será comemorado em
19 de Novembro
Após entendimento entre a Diretoria do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Uberaba e
a Administração, o Dia do Servidor
será comemorado este ano em 19
de Novembro, conforme decreto
publicado no diário oficial do Município, jornal Porta Voz.
A data cai numa segunda-feira,
véspera do feriado do Dia da Consciência Negra, comemorado em
20 de Novembro. O acordo entre
o SSPMU e a Prefeitura foi firmado
levando-se em conta que o Dia do
Servidor, 28 de Outubro, cairá num
domingo.
“Desta forma o funcionalismo
poderá usufruir de um período
maior de descanso e até programar
uma viagem ou qualquer outra
atividade”, coloca o presidente do
Sindicato, Luís Carlos do Santos.

Pauta do SSPMU tem total aprovação da Câmara
Reajuste de 9% nos salários do funcionalismo da Câmara foi aprovado pela
categoria, após acordado pela Presidência da Casa com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba
(SSPMU). O ajuste alcança os ativos, inativos e pensionistas.
O Legislativo aprovou a fixação da
data base da categoria em Março, também
conforme a pauta do SSPMU. Já o tíquete

Ação Sindical

alimentação passou de R$420,00 para R$
500,00 e o abono concedido apenas aos
servidores efetivos saiu de R$ 180,00 para
R$ 350,00.
A pauta de reivindicações dos servidores da Câmara foi deliberada em
assembleia da categoria, conduzida pelo
Sindicato, que avalia como conquista a
aprovação de quase 100% dos itens constantes do documento.

Servidores da Prefeitura acatam contraproposta
do Governo para reajuste da categoria
Em assembleia geral promovida pelo
SSPMU, o funcionalismo da Prefeitura acatou
contraproposta do Governo de reajuste salarial linear, de 7.13%. A Administração fez ainda
a correção em 15,30% das tabelas do Plano de
Cargos e Salários considerando os servidores
que estão no início da carreira.
Contudo, conforme explica o presidente
do SSPMU, Luís Carlos dos Santos, a correção
da tabela vai beneficiar os demais servidores.
Os índices irão variar conforme a situa-

ção do servidor dentro do Plano de Carreira,
completa Luís Carlos. Ainda segundo ele, durante a assembleia, a categoria deliberou por
voltar à mesa de negociação com o prefeito
Paulo Piau em Junho.
Objetivo é assegurar uma correção uniforme para toda categoria, além do reajuste
no tíquete alimentação de R$ 500,00 para
R$650,00, coloca o presidente do SSPMU.
Outras demandas também serão retomadas
na nova rodade de negociações.

Jurídico atende
processos
administrativos

Servidor sindicalizado em vias de
ser alvo de processo administrativo
pode procurar a Assessoria Jurídica
do SSPMU. O atendimento é feito de
segunda à sexta-feira, a partir das 8
horas, sem custo para o filiado.
Objetivo da Diretoria do SSPMU
é oferecer amplo direito de defesa ao
funcionalismo, explica o presidente do
Sindicato, Luís Carlos dos Santos. Desde o ano passado a entidade investe
no incremento de seu Jurídico, reforçando a equipe para melhor atender
à categoria, conta o dirigente sindical.
Quatro advogados prestam serviços de assessoria em processos
administrativos e também em casos
de pensão alimentícia, execução
de alimentos, guarda, divórcio, uso
capião, reintegração de posse, entre
outros. Mais informações pelo telefone
3312-5559.

www.sspmu.com.br e facebook.com/sspmu.uberaba
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Ação Sindical
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SSPMU apresenta reivindicações dos
agentes de endemias à Secretaria
Municipal de Saúde

Agentes lotaram o anfiteatro do Sindicato para falar com sindicalistas

A Diretoria do SSPMU
recebeu um grupo de agentes de combate a endemias
que apresentou uma série de
reivindicações aos sindicalistas, entre as quais, reajuste
salarial e no percentual do
adicional de insalubridade.
Eles também solicitam
manutenção do pagamento

de adicional de insalubridade e alteração na porcentagem; fornecimento
de material de trabalho e
EPIs; divisão das turmas em
dois turnos, entre outras
demandas. Todas foram encaminhadas ao secretário
municipal de Saúde, Iraci
José de Souza Neto.

Sindicato filia-se à FESERP
Com objetivo de fortalecer as ações sindicais,
a Diretoria do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais de Uberaba filiou-se
à Federação Única Democrática de Sindicatos das
Prefeituras, Câmaras Municipais, Empresas Públicas e
Autarquias de Minas Gerais
(FESERP-MG).
Atualmente a Federação congrega sindicatos
de mais de 120 cidades mineiras, os quais lutam pelos
direitos da categoria. São
mais de 130 mil servidores
públicos municipais sob
a chancela das entidades
ligadas à Feserp-MG. “Essa
união é fundamental para
lutarmos pelas demandas
do funcionalismo”, defende
o presidente do SSPMU,
Luís Carlos dos Santos.
Segundo ele, o fato

da Federação ser filiada
à Central dos Sindicatos
Brasileiros (CSB) e à Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil (CSPB)
também pesou na decisão,
pois mostra a sua força.

Fique ligado!
O SSPMU é um dos maiores sindicatos de servidores públicos do Triângulo
Mineiro e Alto Paraíba.
Representa cerca de 10
mil trabalhadores da Prefeitura e da Câmara de
Uberaba. Foi criado em
30 de março de 1989,
após a transformação da
então Associação Profissional dos Funcionários
da Prefeitura de Uberaba.
Sua missão é buscar continuamente melhores e
mais dignas condições de
trabalho aos seus representados.

Diretoria pede EPIs para servidores
do Horto Municipal
Após visita ao Horto
Municipal, a Diretoria do
SSPMU encaminhou ofício
ao prefeito Paulo Piau solicitando a adoção das medidas
necessárias à aquisição de
Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) para os trabalhadores do setor.
Através do Ofício
10/2018, os sindicalistas re-

latam ao prefeito a situação
encontrada no Horto, onde
falta o básico como botina,
óculos de proteção e luva
para funções exercidas por
operadores de vários tipos de
máquinas, pelos servidores
que atuam na Usina de Asfalto, e todos aqueles que fazem
serviços pesados tanto interna quanto externamente.

Funcionalismo presta contas à Receita Federal totalmente de graça
Cerca de 80 servidores
filiados ao SSPMU fizeram a
declaração do Imposto de
Renda sem nenhum custo,
graças aos serviços de uma
contadora contratada pelo
Sindicato.
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Este é o segundo ano
consecutivo que a entidade
oferece esse atendimento,
realizado pela profissional
Érica Costa, da Atualizada
Assessoria Costa.
A prestação de contas

com a Receita terminou dia
30 de abril, sendo obrigatório declarar quem recebeu
rendimentos tributáveis em
2017, em valores superiores a
R$ 28.559,70.
Presidente do SSPMU,

www.sspmu.com.br e facebook.com/sspmu.uberaba

Luís Carlos dos Santos adianta
que o serviço deverá ser oferecido novamente em 2019, pois
se configura em um ganho
indireto para o servidor, que
não precisa desembolsar para
declarar o Imposto de Renda.

Ação Sindical

SSPMU faz parceria com SESC Minas Gerais
minense (exceto em pacotes
promocionais). Os descontos são
extensivos aos dependentes dos
associados, desde que estejam na
mesma reserva.
As unidades de hospedagem do SESC em Minas estão
localizadas em Almenara, Araxá,
Bom Despacho, Contagem, Januária, Juiz de Fora, Montes Claros,
Murié, Ouro Preto, Paracatu,
Poços de Caldas, Teófilo Otoni e
Venda Nova/Belo Horizonte.
“Através desta parceria o

servidor filiado ao SSPMU poderá
usufruir do turismo de bem-estar,
religioso, ecológico, sol e praia
e histórico-cultural”, destaca o
presidente do Sindicato, Luís
Carlos dos Santos. Ele ressalta
que a Diretoria sindical tem buscado oferecer opções de lazer
para a categoria, ampliando seus
parceiros.
A parceria com o SESC-MG
tem vigência até 31 de dezembro
de 2018 (veja tarifário e demais
detalhes no site sspmu.com.br).

Acervo Sesc

Filiados ao SSPMU terão desconto nas tarifas para utilizarem
as unidades de hospedagem do
SESC Minas Gerais. Parceria que
garante o benefício foi firmada
pela entidade sindical e o Serviço Social do Comércio no início
deste ano.
Conforme contrato, sindicalizados terão 20% de desconto
sobre o tarifário de diárias de
hospedagem nas 13 unidades
do Sesc em Minas e também
em Grussaí, no litoral Norte Flu-

SESC-MG mantém 13 unidades de hospedagem no Estado e também no litoral fluminense

Empréstimo
consignado em
folha mobiliza
advogados do
Sindicato

Servidores que fizeram empréstimo consignado em folha, tiveram
valores descontados,
contudo não repassados
à instituição financeira,
podem procurar o SSPMU.
A Assessoria Jurídica
da entidade sindical está
cuidando de demandas
dessa natureza, após ser
acionada por servidores
da Prefeitura, mas estima
que existam outros casos. O atendimento está
disponível aos filiados ao
SSPMU.

www.sspmu.com.br e facebook.com/sspmu.uberaba
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SSPMU defende sistema de atenção à saúde do trabalhador

Denúncia formulada por servidor
lotado na Secretaria de Saúde de Uberaba, segundo o qual o Município não
realiza exames periódicos junto à categoria, gerou audiência no Ministério
Público do Trabalho, da qual participou
o SSPMU, o Sindicato que representa o
funcionalismo da Prefeitura.
A realização desses exames está
prevista na Norma Regulamentadora
07, que estabelece a obrigatoriedade
de elaboração e implementação, por
parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores

como empregados, do Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO).
A finalidade da NR-07 é a promoção
e preservação da saúde do conjunto
dos trabalhadores. Ao MPT o Sindicato
declarou que a implantação de um sistema de atenção à saúde do trabalhador, incluindo a realização de exames
periódicos, é uma reivindicação antiga,
ainda não atendida.
Além disso, a entidade sindical
posicionou que adoecimentos ocupacionais entre servidores e a falta de

investimento em prevenção acabam
por encarecer o Plano de Saúde da
categoria. O resultado é a sobrecarga financeira para todos, porque o Plano de
Saúde é de co-participação. A falta de
cuidado com a saúde do funcionalismo
leva ainda a afastamentos e ausência
no trabalho.
Representantes do SSPMU colocaram também que dois membros da
sua Diretoria fazem parte de comissão
multidisciplinar de análise e regularização de situação funcional.

Justiça determina que PMU chame concursados
Decisão judicial determina que
a Prefeitura de Uberaba substitua os
servidores contratados em caráter temporário pelos concursados. A sentença
é do titular da 1ª Vara Cível da Comarca,
juiz Lúcio Eduardo de Brito.
Em março do ano passado a Diretoria do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Uberaba havia
ingressado com pedido de cumprimento de liminar para que a Prefeitura
convocasse os candidatos aprovados
no Concurso Público n° 001/2015.
À época a Assessoria Jurídica do
SSPMU utilizou-se do procedimento

denominado AMICUS CURIAE “Amigo
da Corte” – previsto no Artigo 138
do Código de Processo Civil –, para
requerer ao juízo da 1ª Vara Cível de
Uberaba, a fim de que o Tribunal de
Justiça obrigasse o Município a chamar
os concursados.
Em sua sentença, o juiz determinou a nomeação dos candidatos
aprovados para as vagas respectivas,
conforme ordem de classificação.
Além disso, sentenciou o Município a
não renovar os contratos temporários
que se referem à ocupação de cargos
correspondentes às vagas do certame.

SINDICATO denuncia Prefeitura no Ministério Público
A Diretoria do SSPMU protocolou
denúncia no Ministério Público contra
a Prefeitura, pelo atraso no pagamento
do 13º salário do funcionalismo, em
2017. A denúncia, com pedido de
providência, assinada pelo presidente
da entidade, Luís Carlos dos Santos,
foi recepcionada pelo promotor de
Justiça Ricardo Pissinin, em dezembro.
“O que se verifica no caso em tela,
é um descaso da Administração Pública para com o servidor que luta diariamente para manter a máquina pública
funcionando e quando precisa do
mínimo de seus direitos, se vê lesado.
Evidencia-se assim, o grau de desin-
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teresse e desrespeito que o Município
requerido trata o servidor público”, diz
trecho da denúncia, também assinada
pelos diretores Edna Saito (Financeiro/
Tesouraria), Ednei Arsênio dos Santos
(Patrimonial) e Juarez Almeida (Relações Sindicais).
Menos de 24 horas após denúncia
contra a Prefeitura, o promotor Ricardo
Pissinin deu prazo de dez dias úteis a
Administração para prestar esclarecimentos cabíveis quanto ao atraso no
pagamento do 13º salário.
Antes do vencimento deste prazo,
o Município pagou os servidores, em
duas parcelas.

www.sspmu.com.br e facebook.com/sspmu.uberaba

Entidade acompanha
votação de projetos
relacionados à
Guarda Municipal
Aprovação de projetos de lei relacionados à Guarda Municipal mobilizou
a Diretoria do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Uberaba, que
acompanhou a votação no Plenário da
Câmara.
O Projeto de Lei Complementar
057/18 e o PL 496/18 tratam, respectivamente, da criação do cargo de Guarda
Municipal II – que será preenchido
mediante concurso público – e da nova
tabela de vencimentos para a categoria,
que terá salário inicial de R$ 1.729,00.
Para ingressar na carreira será exigido,
por exemplo, nível médio completo.
Presidente do SSPMU, Luís Carlos
dos Santos observa que os GMs já lotados na Prefeitura poderão migrar para
o cargo de GM II, desde que atendam
os requisitos agora exigidos. Para tanto
o Governo fará um decreto regulamentando a migração.

