
A atual gestão do Sindiserv faz um balanço das atividades realizadas 
nos últimos dois anos e reforça a necessidade de união para manter a 
luta por NENHUM DIREITO A MENOS.                       

PROGRAMA 
QualividA: 
inscrições 
abertas

Aproveite para turbinar 
o ano com mais saúde, 
conhecimento e 
amizade. 
Participe do programa 
de qualidade de vida do 
Sindiserv e faça parte 
desse grupo de 
servidores inteligentes
que vem crescendo 
ano a ano. 

Continua a 
batalha pela 

aposentadoria
A Reforma da Previdência volta a ameaçar 
os trabalhadores. Saiba quais são as pro-
postas do governo Bolsonaro. 

Página 05

Sede Campestre 
revitalizada

Quem visitar a Sede Campestre do 
Sindiserv neste verão acompanhará a 
revitalização e reforma na área das 
piscinas. As obras de melhorias incluem 
a construção de duas piscinas, uma para 
adultos e outra para crianças. 

Página 09Página 05

 Resistir, CONQUISTAR e avançar!

19 DE MARÇO, 18H30MIN - SEDE DO SINDISERV

Página 12
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Servidoras e servidores, ini-
ciamos 2019 com um balanço 
das atividades realizadas des-
de o início desta gestão. Esta-
mos à frente da entidade em 

um momento de muitas mudanças e 
apreensões. Desde que assumimos, não 
deixamos de lado a luta e a participa-
ção efetiva nas mobilizações para bar-
rar a Reforma da Previdência, garantin-
do que muitos servidores(as) pudessem 
se aposentar. Estivemos juntos com os 
movimentos sociais e de trabalhadores, 
com a CUT, contra a Reforma Trabalhis-
ta, que infelizmente foi aprovada apre-
sentando dissabores, como o trabalho 
intermitente e a terceirização de ativi-
dades-fim, representando um retroces-
so que, aplicada em nossa cidade, trará 
muitos prejuízos aos serviços e ao nos-
so FAPS. Vencemos e perdemos algumas 
batalhas. Mas continuamos firmes, prin-
cipalmente alertando que sem servido-
res, não há cidadania, tampouco um 
serviço público de qualidade. 
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Terceirizar é o fim 
da oportunidade 
para todos
A quem interessa que o Estado, em to-

das as esferas, atenda o mínimo necessá-
rio? Sejam contratados por “currículos” e 
não tenham estabilidade? Muitas pessoas 
que desconhecem o serviço público, ou co-
nhecem e tem uma visão privatista, fazem 
coro com aqueles que representam o mer-
cado e as grandes corporações globaliza-
das.

Ora, todos sabemos o que significa o fim 
do concurso público. É o fim da oportunida-
de para todos. É o compadrio. É o jeitinho 
dos amigos terem acesso ao serviço públi-
co. Dirão então, que é preciso acabar com 
a estabilidade. Aliás, proposta aprovada 
na comissão do Senado com parecer favo-
rável do Lasier Martins. A estabilidade é a 
garantia do serviço ter continuidade, mes-
mo com mudança de governos, de ter im-
pessoalidade, atender a todos. Se proble-
mas e desvios ocorrem, temos uma lei sufi-
cientemente capaz de punir qualquer mal 
feito. Não podemos ser responsabilizados 
pelos desmandos dos governantes. Por fim, 
nos acusam de falir com os estados (muni-

Sem servidores não há 
cidadania e nem 

serviço público de qualidade.

cipal, estadual, federal). Ora, o prin-
cipal serviço que precisa ser feito de-
pende de pessoas. Seria ilógico ima-
ginar ofertas universais na saúde e 
educação sem pessoal, por exemplo. 
A principal obra de um governante é 
o bom serviço público. Para isso são 
necessários servidores bem remune-
rados, com condições de trabalho e 
com capacitação permanente. 

A direção da entidade entende que 
diferente disso, é não saber gerir. É  
agir conforme o  interesse dos grandes 
que querem um Estado ineficiente, pe-
queno para prestar e explorar serviços 
essenciais e, com isso, realizar lucros, 
deixando a população mais pobre e de-
sassistida.  

O debate será permanente: defen-
der o serviço público de qualidade e 
para todos é tarefa que sempre estará 
presente no nosso cotidiano. É neces-
sário AGIR para proteger e preservar o 
serviço público de qualidade. 

Por fim agradeço a todos, os servi-
dores que participam dos conselhos, 
das atividades, das comissões e que 
não medem esforço para bem repre-
sentar seus colegas e ajudar a cons-
truir um mundo melhor a partir do lu-
gar onde trabalhamos. Aos diretores 
que abdicam de suas questões pessoais 
e se dedicam a estar na frente de bata-
lha. Aos funcionários do sindicato que 
dão  concretude a nossas ideias. E a 
você que não vejo há tempo, que vejo 
sempre, que falamos pouco ou muito, 
mas é a razão de estarmos  aqui.

Que 2019 nos traga desafios capazes 
de nos unirmos, alegrias para compar-
tilharmos, saúde para vivemos mais e 
melhor e também bom salário, porque 
sem ele a vida fica difícil.

Um abraço a todos. Um muito obri-
gado a todos que, nestes 30 anos, co-
locaram um tijolinho nesta nossa histó-
ria. E ela está apenas começando.

Felicidades, muito amor e paz!

Continuamos firmes!
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PRINCIPAIS FATOS - 2017/2018

A qualidade se faz 
com a união de todos

Em 2017/2018, foram realizadas 8 assembleias e 22 
reuniões do Conselho Deliberativo. O Sindicato enviou 

156 ofícios à Prefeitura, e a direção realizou mais de 60 

visitas ao secretariado municipal solicitando informações 

e melhorias de trabalho neste período. 

A luta permanente do Sindiserv se faz com um 
Conselho Deliberativo atuante em conjunto com 
os Conselhos do Magistério e Guarda Municipal, 
já bem estruturados. Os Conselhos de Saúde 
e do Samae, em fase de aprimoramento, já 
demonstraram a que vieram, auxiliando muito na 
discussão contra as terceirizações, o fechamento 
do Pronto Atendimento 24h e, sobretudo, em 
defesa do SUS e contra a Medida Provisória 
844/18 que prevê a privatização da água e 
saneamento. 

PALESTRA/EVENTO Nº DE PESSOAS DATA
Cine Debate 180 6 exibições em 2017, 4 exibições em 2018

Marcia Tiburi (política, feminismo e ética) – parceria com 
Sinpro/Caxias

100 09/03/17

Trajetórias Criativas – Política educacional para jovens 200 20/06/17

Show Samuel Sodré 250 18/05/17

28º Violões In Concert 228 07/06/17

Festa Junina 240 01/07/17

Mídia e Poder (Coletivo de Comunicação Alternativa) 400 04/07/17 – 05/07/18 e 08/08/18

Campanha de doação “A bondade está no sangue” 85 07/07/17

Show Tributo à Belchior 180 18/07/17

Conversa Pública: Ditadura e Resistência 85 19/08/17

Campeonato de Futsal 120 jul 2018

Violência e Movimento Social no México – Palestra UCS 75 17/08/17

Campeonato de vôlei 300 out 2017 e out 2018

Jantar Servidores 508 29/10/17

Baile dos Servidores 400 31/11/17

Palestra Escuta Transformadora – Dr. Marcelo Pellizzoli 280 15/09/17
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PALESTRA/EVENTO Nº DE PESSOAS DATA
Grito dos Excluídos – Participação 160 07/09/17 e 07/09/18

4º e 5º Encontro de Coros a Capella 518 01/09/17 e 26/08/18

Chá com Conversa (atividade para servidores aposentados) 650 08/10/17 – 16/07/18
23/11/18

Cavalgada Corrente Nativa 40 13/11/17

Formação professores (Rumos da Educação) 760 8 encontros (2017 e 2018)

6º Congresso do Sindiserv 143 25/11/17

Show Tributo à Andrea Bocelli, com Dirceu Pastori e 
Caroline Gobbato

250 15/11/17

Encontro de condutores de ambulâncias da Serra Gaúcha 207 06/12/17

Palestra sobre as reformas Trabalhistas e Previdenciária – 
Juíza Valdete Souto (Agetra e movimentos sociais)

232 19/02/18

Educação: Desafios Sindicais (Lucas Taufer) 80 18/05/18

Curso de Formação Sindical  (4 etapas) 96 16/07/18 – 18/09/18 – 15/09/18 e 
17/09/18

5ª Formação continuada para Conselheiros Tutelares 
e de direito

300 06 e 07/06/18

Campeonato de Canastra 38 17/07/18

Passeios para aposentados 228 São Francisco de Paula, Natal Luz 
(Gramado)

Oficina de fotografia em celular 50 14/09/18

Seminário: Cuidados na quarta idade 80 25 e 26/04/18

Show Nei Van Soria 30 26/10/18

Oficina de dança gaúcha 30 Set 18

Almoço Campeiro (Sede Campestre) 80 20/09/18

Exposição fotográfica “Um olhar sobre São Chico” 90 29/10/18

Jantar dançante – 30 anos 600 29/10/18

1º Mostra de Talentos 130 12/12/18

1º Show de Talentos 70 12/12/18

Abertura Sede Campestre 600 02/12/18 e 09/12/18

Espetáculo: Memórias de uma solteirona 240 07/11/18

PRINCIPAIS FATOS - 2017/2018
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LUTAS

Em 2017, o governo de Michel Te-
mer e sua base aliada no Congresso 
promoveram mudanças para favore-
cer apenas o empresariado, o setor 
financeiro e especulativo. Com gran-
de mobilização da classe trabalhado-
ra, a aprovação da Reforma da Previ-
dência foi impedida.

O Sindiserv atuou na organização 
do movimento, fazendo com que a 
população entendesse que trabalha-
ria até morrer com a ampliação do 
tempo de contribuição, forçando o 
trabalhador a realizar uma previdên-
cia privada, enriquecendo as insti-
tuições bancárias. 

Agora, o cenário é ainda mais te-
meroso. A intenção do governo de 
Jair Bolsonaro é mandar uma propos-
ta única de reforma para o Congres-
so, com o sistema de capitalização 
para os trabalhadores que ainda en-
trarão no mercado de trabalho. 

Reforma da Previdência
X Movimentos Sociais

Memória apunhalada

Na manhã do dia 06 
de junho de 2018, a anti-
ga sede do Sindiserv foi ar-
rombada por ordem do pre-
feito Daniel Guerra, que 
não só se apossou do imó-
vel sem nenhuma conversa 
ou acordo com a entidade, 
como também impediu que 
o Sindicato e os servidores 
pudessem acessar o imó-
vel. O executivo substituiu 
a fechadura, colocou um 
cadeado e retirou as placas 
de inauguração.

ALVO: 
Servidores/Sindiserv

OBJETIVOS DA 
PREFEITURA: 
Destruir a memória do 
Sindicato. 

Ações do Sindiserv: 
Tentativas de diálogo, 
apitaço em frente ao 
prédio, pronunciamento 
na Câmara Municipal de 
Vereadores, ação jurídica.  

“Tudo deve 
passar pelo RH”

Em meio às negocia-
ções da Campanha Sala-
rial 2018, um ofício envia-
do pela Secretaria de Re-
cursos Humanos e Logís-
tica (SRHL) solicitava que 
todos os contatos do Sindi-
serv com os postos de tra-
balho deveriam ser comu-
nicados previamente por 
escrito.

Convênios congelados
A Secretaria de Recur-

sos Humanos e Logística 
(SRHL) encaminhou, em 
outubro de 2018,  um ofí-
cio cancelando o termo 
de convênio que permitia 
desconto em folha aos as-
sociados do Sindiserv. Con-
forme o diretor financeiro 
da entidade, Marcelo dos 
Santos, a medida prejudi-
cou cerca de 5 mil servido-
res e mais de 100 empre-
sas. “Os convênios tiveram 

A (DES)REFORMA 
DE BOLSONARO

O tempo mínimo de 
contribuição será de 15 anos 

para segurados do INSS e 
de 25 anos para servidores 

públicos. 

Haverá um novo cálculo 
do valor da aposentadoria, 
começando em 60% para 15 
anos de contribuição e indo 

até 100% para 40 anos.

As receitas previdenciárias 
deixam de ser submetidas 
à DRU (Desvinculação de 

Receitas da União).

ALVO: 
Servidores/Sindiserv.

OBJETIVOS DA 
PREFEITURA: 
Dificultar/impedir o 
acesso do Sindicato 
aos postos de trabalho. 
Encobrir eventuais 
irregularidades. 

Ações do Sindiserv: 
Após diálogo com SRHL, 
comunicação prévia foi 
dispensada. 

que ser cancelados até que 
fossem encontradas alter-
nativas. Muitos dependiam 
deles para comprar ali-
mento”, frisou. 

ALVO: 
Servidores/Sindiserv.

OBJETIVOS DA 
PREFEITURA: 
Fragilizar a relação en-
tre sindicato e associa-
dos ao interromper des-
conto de convênios em 
folha de pagamento.

Ações do Sindiserv: 
Parceria com bancos 
para desconto em con-
ta-corrente ou emissão 
de boleto bancário. 
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LUTAS 2017/2018

Sucateamento da Saúde
A Farmácia do IPAM e o Pronto Atendimento 24h (PA 24h) são os alvos 

da atual administração quando o assunto é o desmonte da saúde. 

Vender e lucrar com a 
Farmácia do IPAM é um dos 
planos perseguidos com en-
tusiasmo pelo prefeito Da-
niel Guerra. Em entrevista 
à imprensa, a presidência 
do IPAM chegou a afirmar 
que uma rede de droga-
rias fecharia negócio com 
o Executivo para adqui-
rir a farmácia. De acordo 
com a presidente do sindi-
cato, Silvana Piroli, as far-
mácias constituem um pa-
trimônio dos servidores pú-
blicos e contam com a con-
tribuição dos trabalhado-
res em sua manutenção. “A 
Farmácia do IPAM não pode 
ser vendidas pois trata-se 
de algo que não pertence a 
um ou outro governo e sim 
aos trabalhadores munici-
pais”, defende.

A administração fe-
chou, em janeiro de 2018, 
a filial da Farmácia do IPAM 
– localizada entre a rua Os 

Dezoito do Forte esquina 
com a rua Alfredo Chaves, 
sob alegação de queda nas 
vendas e despesas. A rede 
de farmácias já chegou a 
ter seis filiais.

 

População agoniza
e empresas lucram 

ALVO: 
Servidores e população. 

OBJETIVO DA
PREFEITURA:
Lucrar com a venda da 
Farmácia do IPAM.

AÇÕES DO SINDISERV:
- Intervenções junto à 
Câmara Municipal de 
Vereadores e Ministério 
Público do Trabalho para 
impedir a venda.
- Abaixo-assinado.
- Distribuição de 
materiais informativos 
à população sobre 
os prejuízos com o 
fechamento da farmácia.

ALVO: 
Servidores e população 

OBJETIVO DA
PREFEITURA:
Terceirizar os serviços 
de saúde.

AÇÕES DO SINDISERV:
- Alerta à população 
sobre os riscos, que 
envolve principalmete 
a precarização do 
atendimento. 
- Abraço ao PA. 
- Mais de 10 reuniões 
com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
objetivando adequações 
nos atendimentos e 
melhores condições de 
trabalho. 
- Atividades e reuniões 
na Câmara Municipal de 
Vereadores.
- Discussão permanente 
no Conselho de Saúde do 
Sindiserv.
- Participação nas 
eleições do Conselho 
Municipal de Saúde.

 

Sob o argumento de re-
forma do prédio e forta-
lecimento da atenção bá-
sica nos bairros (Progra-
ma UBS+), a administra-
ção transferiu os servido-
res lotados no PA 24h para 
as UBSs. Antes, porém, o 

clima foi de desgaste. Ser-
vidores foram assediados e 
as condições de trabalho 
sofreram precarizações. 
Em apenas 20 meses de go-
verno, cinco secretários 
municipais de saúde assu-
miram a pasta.
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FATOS DA GESTÃO 

• Ação conjunta com movimen-
tos sociais na luta contra a Refor-
ma da Previdência (votação foi 
barrada após intensa movimenta-
ção popular).

• Manutenção do repasse da 
trimestralidade enquanto outros 
municípios não obtiveram a repo-
sição.

• Aprovação da Lei 
Complementar 537/2017 que 
amplia a licença paternidade         
de 05 para 20 dias.

• Decreto 18.912/2017 que in-
clui professores que atuaram e 
atuam nas bibliotecas das 84 es-
colas do município e prevê apo-
sentadoria especial aos professo-
res que atuam nas funções de as-
sessoria pedagógica.

• Execução de mais 3 mil pro-
cessos envolvendo 1/3 de férias 
sobre 60 dias do magistério e ho-
ras-extras.

• Reestruturação financeira e 
administrativa da entidade, ape-
sar do fim da contribuição sindical 
imposto pela Reforma Trabalhista. 

• Total transparência e detalha-
mento dos investimentos financeiros 
através da divulgação dos documen-
tos oficiais.

• Difícil acesso para servidores do 
horto municipal.

• Avanços na área de comunica-
ção com a reestruturação do site,  
implantação de aplicativo com espa-
ço para denúncias e portal do servi-
dor para consulta de  limites e con-
vênios. Criação de listas de transmis-
sões com mais de 4,9 mil inscritos via 
aplicativo (whatsapp) para informa-
ções dos sócios. Publicação das as-
sembleias no canal do Sindiserv no 
youtube.

• Criação da Comissão de aposen-
tados com mais de 700 servidores 
beneficiados diretamente (cursos, 
palestras, oficinas, viagens e confra-
ternizações).

• Aproximação com a categoria 
por meio de visitas aos setores.

• Ampliação do programa Qualivi-
dA, que integra atividades desporti-
vas, idiomas e  culturais (20 novas 
turmas).

• Revitalização e regularização 
da Sede Campestre.

• Agenda com prioridade para 
a formação, com ciclos de deba-
tes em educação, cine debate, 
formação sindical e palestras que 
beneficiaram mais de 2 mil servi-
dores.

• Promoção de ações culturais 
e desportivas (torneios, shows, 
teatro), envolvendo mais de 3 mil 
servidores.

• Construção de diálogo com o 
Legislativo caxiense no apoio às 
ações em defesa dos servidores. 

• Eleição do Conselho Delibera-
tivo.

• Criação do Conselho de Re-
presentação do Samae.
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Para comemorar 30 anos de 
fundação, a diretoria do Sindi-
serv realizou uma programa-
ção intensa de comemorações, 
priorizando a preservação da 
memória da entidade, por meio 
da exposição de 20 painéis que 
recontam a história dos servido-
res, o lançamento da revista, o 
jantar dançante que reuniu as-
sociados ao som dos anos 80 no 
salão da igreja de São Romédio, 
a mostra e o show de talentos 
que revelaram muitos servido-
res artistas. Também foram co-
letados relatos de personalida-
des que fizeram parte da traje-
tória da entidade, por meio da 
gravação em vídeo e divulgado 
nas redes sociais. 

PRINCIPAIS FATOS 2017/2018

Conveniência e
agilidade com o Portal 
do Associado e APP

Novas plataformas de 
interagir com os servido-
res são sempre um passo 
importante para otimizar o 
tempo e proporcionar res-
postas com agilidade e as-
sertividade. Em maio de 
2018, o Sindiserv disponi-
bilizou o “Portal do Asso-
ciado”, espaço para  con-
sulta de saldos e extratos. 

Para disseminar a in-
formação nos postos de 
trabalho, o Sindiserv criou 
o “Circuito”, um jornal 
mural que reúne as princi-
pais manchetes do mês. 

Visitas aos postos 
de trabalho 

A aproximação com os servidores é uma rotina do Sin-
diserv. De acordo com o diretor de Relações de Traba-
lho, Diames Rogério de Souza, foram realizadas cerca de 
420 visitas aos setores nos últimos 24 meses. “Realizamos 
a distribuição de materiais informativos e aproveitamos 
para conversar sobre  as condições de trabalho e o cum-
primento da legislação”, afirma. 

Campanha de
valorização alerta 
a sociedade

A campanha de valo-
rização promovida pelo 
Sindiserv em 2017, lem-
brou a importância dos 
servidores municipais nas 
mais diversas funções. Por 
meio de relatos, reforça-
mos a necessidade des-
te profissional para uma 
cidade mais justa e dig-
na. “Ao levarmos um filho 
para a escola, recebermos 
um atendimento de saú-
de, transitarmos por uma 

Entidade completa 
30 anos em tempos 

de renovação

rua ou até mesmo abrir-
mos uma torneira e con-
sumir água de qualida-
de não nos damos conta, 
mas por trás de tudo isso 
existem mulheres e ho-
mens que se esforçam e 
doam o seu melhor para a 
cidade”, destacou a pre-
sidente do Sindiserv, Sil-
vana Piroli. Em 2018, a 
campanha valorizou a ca-
minhada dos servidores 
nos 30 anos do Sindicato.  

Em setembro, a ferramen-
ta passou a ficar disponível 
também através do Aplica-
tivo do Sindiserv, possibi-
litando acesso às informa-
ções diretamente na capa 
do smartphone, como le-
gislação, financeiro, notí-
cias, agenda de eventos, 
entre outras funcionalida-
des.

PAINÉIS 
RECONTAM 
A HISTÓRIA 
A história do Sindiserv estará em 
exposição entre os dias 15  e 29 
de março, na Câmara Municipal de 
Vereadores. Por meio de 20 painéis, 
são relembrados fatos marcantes 
dos 30 anos da entidade, completa-
dos em 21 de dezembro de 2018. 

No mural
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PATRIMÔNIO

Sede Campestre 
cada vez melhor! 

Além das lutas permanentes da categoria, a direção do Sindiserv aposta 
na expansão dos serviços e na melhoria do patrimônio.

 
Melhorar os espaços de convi-

vências e realizar a manutenção do 
patrimônio dos servidores estão en-
tre as ações do Sindiserv. Pensando 
nisso, foi aprovado em reunião do 
Conselho Deliberativo em novem-
bro de 2018 a revitalização da sede 
campestre, incluindo a construção 
de novas piscinas e a manutenção 
da sede social.

A portaria de acesso às pisci-
nas também será reformulada, ga-
rantindo melhor acessibilidade aos 
usuários. A previsão da entidade é 
que as obras estejam concluídas até 
o final da temporada de verão 2019 
em abril. De acordo com o diretor 

O repasse da Trimestrali-
dade e direito a reposição das 
perdas salariais na folha de pa-
gamento dos servidores foi en-
caminhado pelo Executivo à 
Câmara de Vereadores em ja-
neiro de 2019.

A Lei da Trimestralidade dá 
agilidade ao Executivo para 
tratar do repasse via decreto, 

Trimestralidade garantida para 2019
considerando a análise dos índices 
de inflação e a situação econômi-
ca do Município. O valor é calcu-
lado tendo por base a média infla-
cionária do IGPM/FGV, IPC/FIPE, 
IPC/IEP, nos percentuais ocorridos 
no trimestre anterior aos meses 
de abril, julho e outubro de 2019 
e janeiro de 2020.

De acordo com a presidente 

do Sindiserv, Silvana Piroli,  tra-
ta-se de uma conquista importan-
te dos servidores, presente nas 
pautas das campanhas salariais. 
“Neste governo e nesta gestão do 
Sindiserv a trimestralidade tem 
sido repassada com projeto auto-
rizativo. Isso configura mais tran-
quilidade aos servidores. Em mar-
ço teremos nossa Campanha Sala-

rial que envolverá pautas eco-
nômicas como reposição sala-
rial, plano de carreira, equi-
paração das diferenças sa-
lariais geradas pela Lei 409, 
melhorias nas condições de 
trabalho, fortalecimento do 
IPAM, dentre outros temas que 
são objeto de debate da cate-
goria, explica. 

financeiro do Sindiserv, Marcelo dos 
Santos, o investimento na revita-
lização da sede está estimado em 
aproximadamente R$ 500 mil.

Conforme o vice-presidente 
do Sindiserv, Rui Miguel da Silva, 
as obras não interferem na utili-
zação da piscina adulta, que pode 
ser aproveitada normalmente en-
quanto as novas são construídas. 
Outros espaços já receberam ben-
feitorias como a colocação e subs-
tituição das placas de sinalização, 
conserto dos vazamentos nas pis-
cinas, plantação de mudas de flo-
res e árvores, melhorias no esta-
cionamento, entre outros.

ALGUMAS MELHORIAS NO PATRIMÔNIO
Novo Campo de Futebol 7

Organização legal e jurídica do terreno e
benfeitorias da Sede Campestre

Revitalização da Sede Campestre, troca da rede
elétrica e hidráulica

Pintura interna da Sede Social

Reforma do segundo pavimento com instalação 
de uma cozinha completa e pintura da sede social

Adequação ao PPCI (Plano de Prevenção 
Contra Incêndio)

Substituição de Frota
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ATUALIzAçõES jURíDICAS

Servidores com processos em andamento de ho-
ras extras e 1/3 de férias estiveram na sede do Sin-
diserv, em janeiro e fevereiro, para saber como po-
dem consultar o andamento de suas ações e o valor 
a ser restituído (informação disponível apenas para 
os processos que envolvem 1/3 de férias).

COMO CONSULTAR:
Site: http://www.tjrs.jus.br/site/
Na barra lateral em ACESSO, selecionar: PRO-

CESSOS/ ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL. Na bar-
ra superior, selecionar como tipo de consulta: POR 
NOME DA PARTE.

Selecionar a cidade: CAXIAS DO SUL e inserir o 
nome que deseja consultar http://www.tjrs.jus.br/
busca/?tb=proc

PASSO A PASSO:
– Depois de receber a documentação dos servido-

res, a assessoria jurídica encaminha o processo.

– Cada processo é identificado com um número.

- O processo tem andamento com a revisão dos 
cálculos.

– As Requisições de Pequeno Valor (RPVs) são ex-
pedidas.

– O valor é depositado em uma conta judicial, 
vinculado ao processo (o valor recebe correção).

– O magistrado intima a assessoria jurídica do Sin-
diserv a prestar as informações bancárias do servidor 
(pode ser conta corrente, poupança ou até mesmo 
conta-salário, mas é necessário que esteja em nome 
do autor do processo).

– Sobre o valor a ser pago é aplicada uma tabe-
la de descontos que corresponde aos impostos inci-
dentes.

ASSUNTO NÚMERO SITUAÇÃO

Samae 
ETA Ana Rech 

(insalubridade)
010/1.09.0042936-7

Ação julgada parcialmente procedente, no sentido de condenar o 
SAMAE ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio. 
Interposto recurso de apelação para postular diferenças para o grau 
máximo. Apelação Cível distribuída sob o nº 70065740011, em trami-
tação na 4ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador Antônio 
Vinicius Amaro da Silveira. O processo está concluso para julgamento. 
Foi negado provimento ao Agravo Retido e dado parcial provimento à 
apelação do SAMAE, sendo mantida a sentença no sentido de deter-
minar o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, a 
contar da data do laudo judicial (03/10/2012). O processo irá retornar 
para a 1ª Instância para início do cumprimento de sentença. O processo 
já retornou e está em carga com o SAMAE. O processo foi devolvido e 
será realizada a carga para as diligências necessárias. 

ETA Celeste 
Gobatto  

(insalubridade)
010/1.10.0028277-5

Sentença julgou parcialmente a ação, sendo determinado que o réu 
reestabeleça o pagamento adicional de insalubridade em grau médio, 
a contar da data de suspensão do pagamento do adicional de insalu-
bridade. Opostos embargos de declaração, pois não houve fixação de 
honorários advocatícios para o procurador do SINDISERV. Interposto 
recurso de apelação pelo SAMAE, sendo o processo remetido ao Tri-
bunal de Justiça. Apelação Cível distribuída sob o nº 70067074609, em 
tramitação na 3ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador Edu-
ardo Delgado. Foi negado provimento ao Agravo Retido e dado parcial 
provimento à apelação, mantida a sentença em reexame necessário. 
O processo já retornou para a 1ª Instância para início do processo de 
cumprimento de sentença.

ETA Parque 
Imprensa 

(insalubridade
010/1.10.0028759-9

Publicada sentença que julgou parcialmente a ação, sendo determina-
do que o réu reestabeleça o pagamento adicional de insalubridade em 
grau médio, a contar da data de suspensão do pagamento do adicional 
de insalubridade. SAMAE apresentou recurso de apelação para a ex-
clusão do pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, 
ao passo que o SINDISERV recorreu para que o adicional seja pago so-
bre o grau máximo. Apelação Cível distribuída sob o nº 70069056307, 
em tramitação na 3ª Câmara Cível, sob a Relatoria do Desembargador 
Nelson Antonio Monteiro Pacheco. O processo está concluso para jul-
gamento. Foi negado provimento ao recurso de apelação do SAMAE, 
sendo mantida a sentença de parcial procedência. O processo já re-
tornou para a 1ª Instância para início do processo de cumprimento 
de sentença.

SAMAE 
Divisão de Esgoto 
(insalubridade)

010/1.11.0007695-6

Ação foi extinta por ilegitmidade passiva do SAMAE. Apelação Cível dis-
tribuída sob o nº 70075043091, em tramitação na 3ª Câmara Cível, sob 
a Relatoria do Desembargador Ricardo Bernd. O processo está conclu-
so para julgamento. O processo foi redistribuído ao Desembargador 
Jerson Moacir Gubert.

1/3 Férias 
Magistério

010/1.10.0001201-8 Processo está em fase de cumprimento de sentença. 

Ação 
Horas extras

010/1.08.0020151-8

Processo remetido ao Tribunal de Justiça em 14/08/2012 para jul-
gamento da apelação do Sindicato (70050681832 3ª Câmara Cível). 
Apelação parcialmente provida, para se dar cumprimento ao artigo 
101 da Lei Complementar nº 3.673/1991. Interposto Recurso Especial 
pelo Município de Caxias do Sul para o Superior Tribunal de Justiça, 
sob o nº 70068329929 em 17/02/2016, que foi negado seguimento. 
Interposto Agravo de instrumento ao Recurso Especial sob o número 
70071626030. Aguarda Julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 
Recurso do Município foi desprovido. Em breve se iniciará a fase de 
cumprimento de sentença. Processo está em fase de cumprimento de 
sentença. 

Ação Difícil 
Acesso

Proporcional 

9000924-
36.2018.8.21.0010

Ação ajuizada para discutir a incorporação da Gratificação de Difícil 
Acesso de forma proporcional. Município já apresentou contestação. 
Processo está aguardando intimação para apresentação de réplica. A 
réplica foi protocolada. O processo está concluso para julgamento. A 
sentença foi improcedente. Será interposto recurso de apelação.

Ação de Abono 
de Permanência 
– Bibliotecários

9005411-
49.2018.8.21.0010

Ação ajuizada para discutir o direito que os professores atuantes fora 
de sala de aula (biblioteca) têm acerca do Abono de Permanência. O 
Município foi citado. Houve contestação do Município e já apresenta-
mos réplica. O Ministério Público opinou pela procedência da ação.

 Ação de 
Restituição de 

Imposto de 
Renda – Auxílio-

Creche

9003462-
87.2018.8.21.0010

Ação ajuizada para restituir os valores indevidamente retidos no Im-
posto de Renda. Município já apresentou contestação. A réplica foi 
protocolada. O Município foi intimado. O processo está concluso para 
julgamento.

Sindiserv esclarece 
dúvidas sobre as 
ações de 1/3 de férias 
e horas extras
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FINANçAS

Obedecendo Lei que rege 
os servidores, a entidade re-
alizou ,em 10 de janeiro de 
2019, a assembleia que apro-
vou por unanimidade a pres-
tação de contas de 2018 e os 
gastos que envolvem as ações 
neste ano.

A apresentação da proje-
ção de custos feita pelo dire-
tor de finanças, Marcelo dos 
Santos, prevê o investimen-
to total de R$ 1,6 milhões di-
vididos em ações de lutas da 
categoria, campanha de novos só-
cios, no setor administrativo, na 
aquisição, em reformas e manu-
tenção de imóveis e frota perten-

Prestação de contas e 
orçamento aprovados
A entidade enxugou gastos e manteve a saúde financeira, apesar da redução da 

contribuição sindical. A reforma trabalhista impactou nos investimentos que seriam 
revertidos em obras e serviços para servidores.

centes à entidade.
O detalhamento do balance-

te geral, realizado pela assessoria 
contábil do Sindicato (Concisa), 

aponta uma gestão preocupa-
da em manter o equilíbrio or-
çamentário. O índice de liqui-
dez geral passou de 0,38 em 
2016, para 3,81 em 2018. “De 
um modo simplista, signifi-
ca dizer que a entidade tem 
R$ 3,81 para honrar cada R$ 
1,00 de dívida”, explica Wal-
ter Cruz, diretor da Concisa.

O relatório apresentado 
desmembrou o gerenciamento 
de gastos a exemplo da Sede 
Campestre que, antes, inte-

grava o imobilizado geral. “A enti-
dade está de parabéns pela serie-
dade que vem conduzindo na área 
contábil. É muito importante sa-

ber quanto e onde está sendo in-
vestido”, ressalta a servidora, Ní-
vea Rosa.

Conforme a presidente do Sin-
diserv, Silvana Piroli, a manuten-
ção da saúde financeira da entida-
de, apesar da aprovação da Refor-
ma Trabalhista que provocou a re-
dução da contribuição sindical, é 
reflexo do controle e prudência da 
gestão. “Realizamos tudo às cla-
ras, com luta, respeito e diálo-
go. Agora, o momento é de unida-
de e integração entre os servido-
res para que consigamos avançar. 
Nem sempre estar unido e lutando 
significa vitória, também pode re-
presentar resistência”, salientou.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

2018 2017 2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 2.820,507,57 100% -5,01% 2.969.252,95 100,00% 5,15% 2.823,757,02

RECEITAS SOCIAIS 2.820,507,57 2.969.252,95 2.823,757,02

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA -8.507,40 0,00 0,00

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.812.000,17 2.969.252,95 2.823.757,02

DESPESAS OPERACIONAIS -2.107.837,85 -74,73% 0,77% -2.091.641,55 -70,44% -15,34 -2.470.618,52

DESPESAS ADMINISTRATIVAS -2.100.531,30 -2.082.925,34 -2.461.916,23

DESPESAS COM PESSOAL -744.543,42 -834.566,43 -1.271.156,12

DESPESAS GERAIS -1.189.029,33 -1.274.946,98 -1.247.977,99

DESPESAS SEDE CAMPESTRE -166.958,55 0,00 0,00

DESPESAS TRIBUTÁRIAS -7.306,55 -8.716,21 -8.702,29

CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS -7.306,55 -8.716,21 -8.702,29

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 14.721,58 -0,52% -5.822,77 -0,20% -18.917,25

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 14.721,58 -5.822,77 -18.917,25

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL LÍQUIDO 689.440,74 24,44% -20,92% 871.788,63 29,36% 160,84% 334.221,25

(-) DESPESAS FINANCEIRAS -53.774,04 -1,91 -179.111,47 -6,03% -305.681,24

RECEITAS FINANCEIRAS 25.821,26 0,92% 22.907,20 0,77 767,18

(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 661.487,95 23,45% -7,56% 715.584,36 24,10% 2.341,67% 29.307,19




