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Editorial

O SINDSEL está debatendo o tema 
segregação de massa desde junho de 2017 
junto ao Conselho Administrativo do IPML. 
Após levantar informações sobre o assunto, 
observamos que o Instituto de Previdência Municipal de Limeira deveria 
ter sido criado com repasse financeiro / fundo previdenciário para suportar 
as aposentadorias de todos os estatutários do município.
Atento a esta necessidade financeira e prevendo um déficit futuro, o 
governo criou o RPPS e um aporte previdenciário, a ser pago junto com o 
repasse patronal, o qual deveria aumentar ano a ano. No governo 
passado, o prefeito enviou um projeto para diminuição do aporte e a 
Câmara aprovou, o que aumenta a dívida com o  Instituto.
O atual governo de Limeira não está mantendo o repasse patronal. Deste 
modo, como a prefeitura conseguirá fazer o pagamento de quase 3 mil 
inativos e beneficiários?
Com a segregação a prefeitura criará a 1ª/2ª  folha de pagamento. E como 
ficará a lei de responsabilidade fiscal? 
Já solicitamos ao Executivo via oficio que nos informe qual será o impacto 
financeiro que esta segregação ocasionará ao município e até o momento 
não obtivemos resposta. Ou seja, entendemos que nem mesmo o 
Executivo sabe o quanto impactará no orçamento do Município.  
No inicio do ano questionamos a Secretaria da Fazenda se tem algum 
projeto para diminuir a dívida para com o IPML e não houve resposta até o 
presente momento. Diante disso o Sindsel entende que a Prefeitura 
precisa apresentar o estudo de onde proverá o orçamento para o 
pagamento destes inativos e pensionistas caso haja a segregação. 
Mesmo assim será possível continuar pagando o patronal e o aporte?
Especialistas da área apontam que segregação de massa implicará numa 
segunda folha de pagamento aumentando o Gasto com Pessoal.
Se faz necessário que a prefeitura apresente estudos do impacto para 
que possamos dialogar melhor sobre o tema, sem isso é impossível 
defender a segregação de massa. 
O governo Mario Botion tem criado medidas claras que inviabilizam a 
valorização dos servidores, como exemplo, gastar milhões para sanar a 
dívida com o Santander e devendo ao maior patrimônio dos 
trabalhadores, o Instituto da Previdência. Esse, por sua vez, vem 
tentando maquiar soluções apenas para conseguir um certificado que 
garanta os repasses do Governo Federal, porém, pouco preocupa-se 
com a aposentadoria dos trabalhadores e trabalhadoras.

Eunice Lopes
Diretora do SINDSEL

O que muda no SINDSEL 
com o fim da Contribuição?
SINDSEL É CONTRA OBRIGATORIEDADE MAS A FAVOR DA ADESÃO E CONSCIÊNCIA DE LUTA DE TODOS OS SERVIDORES

Como já  é  sab ido ,  a  Reforma 
Trabalhista (Lei 13467/2017), tem 
como uma das maiores polêmicas o fim 
da contribuição sindical, na qual os 
funcionários registrados na CLT não 
são mais obrigados a fazê-la. A nova 
legislação trabalhista prevê que a 
contribuição sindical só pode ser 
cobrada caso o trabalhador concorde 
explicitamente com o desconto.
Os impactos dessa mudança no 
orçamento sindical são imensos. 
Embora o SINDSEL entenda que a 
reforma é uma estratégia política a qual 
visa fragilizar os movimentos sociais, a 
entidade nunca foi a favor da contribui-
ção obrigatória.
Porém, é evidente que as entidades 
sindicais serão enfraquecidas, tal como 
o poder de negociação dos trabalhado-
res com os patrões ou poderes públi-

cos.  Um detalhe importante, entretan-
to, é que os acordos coletivos constru-
ídos nas negociações entre sindicato 
e governo não representam apenas os 
filiados, mas toda a categoria. Ou seja, 
quando o acordo é 
fi n d a d o ,  a s 
c o n q u i s t a s 
atingem toda a 
categoria, sendo 
filiados ou não.
Part indo dessa 
p e r s p e c t i v a , 
alguns sindicatos 
já têm entrado 
c o m  a ç ã o  d e 
m o d o  q u e  a s 
conquistas incluídas 
nos acordos coletivo atinjam apenas a 
quem é filiado, pois isso fortalece a 
entidade sindical e suas mobilizações.

O SINDSEL entende que toda a 
categoria deve contribuir com o 
sindicato, de forma espontânea, 
reconhecendo as conquistas da 
entidade. Na maioria das vezes a 

justificativa para 
a não filiação é 
de que não há 
necess idade 
de sindicato. 
I s so  não  se 
atribui à atual 
d i reção, que 
por sua vez é 
combat i va  e 
s e m p r e 

presente! Como 
por exemplo na luta 

contra Reforma da Previdência, 
combate contra o assédio Moral, 
reajuste salarial, entre outros.

Em meio a essas mudanças e a queda 
do orçamento, o SINDSEL já tem se 
adaptado à contenção de gastos, 
dando ainda mais prioridade as 
mobilizações, lutas e campanhas 
salariais da categoria. Nossa direção 
não abrirá mão dos tradicionais 
eventos festivos da categoria, porém o 
orçamento é menor ao qual estava 
habituada e evidentemente que isso 
trará adequações necessárias.
Por isso, é um momento de pensarmos 
juntos, diretores e filiados(as) do 
SINDSEL. É de extrema importância 
que você, funcionária e funcionário 
público municipal de Limeira, apoie o 
Sindsel, as mobilizações da categoria e 
se filie ao sindicato. Não podemos 
deixar enfraquecer a entidade e correr 
o risco de perder direitos conquistados!

Não à terceirização

Reposição - Data denida

NOSSA FORÇA É VOCê!

VENHA FAZER PARTE DO 

SINDSEL!

FILIE-SE AO NOSSO 

SINDICATO

Como consta no acordo cole�vo, os dias de Greve serão repostos 
em uma ação social. A reposição será dia 25/08 das 9h às 15h, 
em frente à Secretária da Educação, como tema ‘‘Todos pela 
Educação presente’’. Os trabalhadores da Saúde farão mu�rão da 
dengue,  casa a casa, na Região 6 do município.
Neste dia haverá inúmeras a�vidades culturais para que as 
crianças possam enriquecer o currículo e os professores possam 
dar prosseguimento em classe com a reposição con�nuada 
garan�ndo os dias le�vos. 
A Secretaria tem proposta de ponto eletrônico e a reposição 
será a garan�a da re�rada de faltas do prontuário. Fiquem 
atentos. Haverá alimentação e guloseimas para venda no local 
e será de responsabilidade de cada servidor.

No dia 26 de junho, os representantes do SINDSEL 
par�ciparam da reunião do Conselho de Saúde, em que no 
item 4  da pauta teve como tema a contratação de OSS 
(Organização Social de Saúde), na qual foram orientados pela 
nossa direção a votarem contra.
A jus�fica�va da contratação, de acordo com o presidente do 
Conselho, é de que a fila de espera da prefeitura é de 15 mil 
entre exames e encaminhamento à especialistas, além  de 
montagem de equipes para UPA e PA. Infelizmente sempre 
houve filas que se man�nham entre 1500 a 2000 pessoas. 
Depois do Golpe em 2016 e com a atual conjuntura do país, 
diante do aumento do desemprego, o sindicato entende que 
naturalmente essa fila aumentaria, mas não na proporção atual, 
é ní�do que há problema de gestão.
Além disso, defende que a Prefeitura realize concursos para 
servidores efe�vos ao invés de terceirizar o serviço com a 
contratação de 0SS. Há vários exemplos no Estado de São 
Paulo que as OSS não diminuem os gastos e nem mesmo as 
filas, inclusive na capital há uma CPI aberta inves�gando altos 
salários dos diretores das organizações.
O SINDSEL ressalta que é contra qualquer �po de 
terceirização, pois enfraquece a luta dos servidores efe�vos, 
precariza e desumaniza o trabalhador e a trabalhadora.  Vale 
lembrar que isso já ocorreu em Limeira-SP, em que empresas 
demi�ram merendeiras sem garan�a de direitos!

’’
‘‘

Juntos somos mais fortes!

      O SINDSEL entende 
que toda a categoria deve 
contribuir com o sindicato, 
de forma espontânea, 
reconhecendo as conquis-
tas da entidade.

Opinião

SINDSEL ATENTO 
À SEGREGAÇÃO
DE MASSA

Aposentadoria
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trabalhador que é demitido ou sai fora 
dos requisitos tem o direito de optar 
pelo pagamento do mesmo por 6 
meses mediante a mesma regra ao 

qual foi firmado o convênio.
“A direção do SINDSEL apoiou o 
projeto porque muitos servidores 
contribuíram durante anos com o 

Na reunião realizada 18/07, foi pautado:

- Responsabilidade de quem faz o planejamento/ semanário. Para o 
SINDSEL, a responsabilidade é do coordenador(a) e não do monitor(a). 
- Falta de materiais pedagógicos para desenvolver atividades;
- Monitoras dos berçários preenchem prontuário e têm que fazer um 
registro das atividades executadas, sem horário para isso;
.- Lutar pela transposição do cargo, como já ocorre em alguns municípios, 
incentivando monitoras(es) a cursar pedagogia e ser valorizadas pela 
formação (hoje as monitoras(es) têm aplicado atividades que estimulam as 
crianças pedagogicamente e isso tem de ser valorizado); 
- Redução da jornada;
- Reclamação do número excessivo de crianças; 
- Número alto de pessoas que ficam doentes nesse cargo pela falta de 
condição de trabalho; 
- Alunos especiais ficando todo o expediente com os monitores (as).

Deveres da Direção do SINDSEL

 -  Visitar  CI Irmã Maria para conversar sobre o 
semanário;
- Enviar ofício para a Secretaria da 
Educação cobrando os 
coordenadores que façam o 
planejamento para os locais de 
trabalho;
- Convidar o pessoal do 
pedagógico e o secretário 
para um debate sobre a 
execução das atividades das 
monitoras;
- Oficiar para que a ARIL vá 
aos locais  ensinar os 
cuidados que devem ter com 
as crianças especiais transferidas.

Próximo passo é se reunir com a 
Comissão da Educação da Câmara para 
atualizar os problemas enfrentados pelas 
monitoras(es) e solicitar apoio.

Na noite do dia 16 de julho, a Direção 
do SINDSEL, junta de servidores 
públicos municipais, esteve presente 
na Sessão Camarária de Limeira, a 
qual aprovou por unanimidade o 
projeto de Lei que mantém os pais que 
já pertenciam ao convênio de saúde e 
foram excluídos do benefício.
Segundo o projeto, os servidores que 
receberam a carta de que os pais não 
atendem mais os requisitos de acordo 
com a lei vigente, mas que pertenciam 
ao convênio, poderão manter o 
benefício pagando o valor de R$151 
cada - atual valor pago pela Prefeitura 
por pessoa.
Para chegar ao consenso entre 
prefeitura, sindicato e vereadores, 
houve um longo processo e debate, 
haja vista que a prefeitura estava 
apenas cumprindo a Lei. Porém, em 
geral, numa discussão jurídica, o 

FOTOLEGENDA

VOCÊ CONHECE O
PLANO DE CARREIRA?

Legislativo

O QUE FOI DISCUTIDO 
NA ÚLTIMA REUNIÃO? 

’’
‘‘

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

Projeto de lei mantém os pais
Convênio Medical

Plano. Recebemos muitos servido-
res desesperados com a medida, 
visto que alguns dos genitores 
estão com tratamento de doença 
grave”, diz Nicinha Lopes, diretora 
do SINDSEL, que discursou na 
Tribuna Livre.
A lei também tomou o cuidado em 
evitar que servidores que não se 
enquadravam nos critérios venham 
pleitear o benefício, pois poderia 
ocasionar um colapso no Plano. Em 
Mesa de Negociação, a Prefeitura 
foi clara em não poder absolver 
todos os pais, mas que cumprirá a 
Lei desde que seja comprovada que 
os pais façam tratamento contínuo.
A diretora também agradeceu a 
colaboração e apoio dos vereado-
res que estiveram na reunião sobre 
o assunto dia 13/07 e aos que 
também aprovaram o Projeto!

Para ter direito à Aposentadoria 
Especial de Servidor Público, o 
trabalhador necessita comprovar 25 
anos de trabalho submetido a 
condições insalubres (grau máximo) 
ou periculosas.
O direito à Aposentadoria Especial de 
Servidor Público, expressamente 
disposto na Constituição Federal, foi 
garantido pelo Supremo Tribunal 
Federal através da Súmula Vinculante 
33, de 24/04/2014 .
Portanto, com a súmula, médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
veterinários, dentistas, guardas 
municipais, operários que se expõem 
ao asfalto, à combustíveis, à eletricida-
de acima de 250V, e todos os demais 
servidores públicos que trabalham 
com insalubridade têm garantido o 
seu direito à Aposentadoria Especial.
Frente a isso, servidores, pleiteiem 
esse direito na via judicial com o 
auxílio do departamento jurídico do 
SINDSEL, que se coloca à disposição 
ao atendimento dos associados. 
Agende sua consulta pelo telefone 
3702-8447/ 3495-4108.

APOSENTADORIA 
ESPECIAL

Você sabia que possui um Plano de 
Carreira? Sabe como funciona?
O Plano de Carreira da Prefeitura 
Municipal de Limeira foi implantado 
em 2007 pela Lei Complementar 
nº403 e  mais recentemente  
substituída pela Lei  Complementar 
745/15 .
Por meio dele, você, funcionário(a) 
efetivo, tem a possibilidade de ampliar 
seu salário ao cumprir os critérios e 
requisitos, bem como assiduidade e 
formação profissional. Fique atento e 
obtenha mais informações.
Nossa direção está à disposição 
para dúvidas e orientações!

No dia 15 de junho de 2018, o SINDSEL realizou o Encontro de Monitores, 
cujo obje�vo é a aproximação das trabalhadoras nas discussões sobre o 
segmento, seja pela função, direitos e conquistas trabalhistas, incluindo 
mudança de nomenclatura. O evento contou com 3 temá�cas e 
palestrantes: - Cuidar e educar: Atuação da Monitora no espaço escolar, 
por Helenice Magalhães - Professora, psicopedagoga e mestra em 
processo de ensino, gestão e inovação - Periodização histórico-cultural 
do desenvolvimento psíquico da criança de 0 a 6 anos por Lucas Cabral 
Paze�o - Psicólogo formado pela Unesp - Experiências de transposição de 
cargos no Estado de São Paulo por Paula Leite e convidados - Professora e 
presidente da Contram. Nesta ocasião, ficou decidido que o SINDSEL 
realizaria reuniões mensais com a categoria, visando o fortalecimento do 
segmento em busca da valorização, com olhar em 2019.

Monitoras

Direção do SINDSEL esteve presente durante a votação do Projeto de lei

Anote aí!Anote aí!
Próximas datas

15/08, 19/09, 17/10 e 21/11
TRAGA SUAS REIVINDICAÇÕES!
LOCAL: Salão Social Sindicato da Alimentação 

R. Siqueira Campos, 96 – Centro

   Recebemos muitos 
servidores desespera
dos com a medida, visto 
que alguns dos genito
res estão com tratamen
to de doença grave.

Nicinha Lopes - SINDSEL

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL
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trabalhador que é demitido ou sai fora 
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meses mediante a mesma regra ao 

qual foi firmado o convênio.
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Deveres da Direção do SINDSEL
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FOTOLEGENDA

VOCÊ CONHECE O
PLANO DE CARREIRA?

Legislativo

O QUE FOI DISCUTIDO 
NA ÚLTIMA REUNIÃO? 
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Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

Projeto de lei mantém os pais
Convênio Medical
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res que estiveram na reunião sobre 
o assunto dia 13/07 e aos que 
também aprovaram o Projeto!
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APOSENTADORIA 
ESPECIAL
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Na manhã do dia 12 de julho, a direção 
do Sindsel participou de uma reunião 
com o secretário da Educação de 
Limeira para discutir sobre o Estatuto 
do Magistér io.  Na ocasião, o 
SINDSEL propôs valorização escalo-
nada à categoria.
Além disso, há pontos de desacordo 
do SINDSEL, bem como as remo-
ções ,  p rocesso se le t i vo pa ra 
professores coordenadores e carga 
suplementar.
“Nossa posição para dar continuidade 
ao debate do Estatuto é de vincular a 
ele a tabela de valorização apresenta-
da pelo SINDSEL”, aponta Nicinha 
Lopes, diretora do sindicato.
A direção do sindicato quer que o 
secretário apresente o impacto 
financeiro que a tabela de valorização 
do Magistério trará ao orçamento 
municipal. “Podemos também criar 
um dispositivo escalonado de valori-

zação em 3 anos, por exemplo”, 
acrescenta Nicinha.
O governo tem metas que moderni-
zam o funcionamento da Secretaria 
da Educação e essas reduzem 
gastos, porém ao cortar despesas - 
como por exemplo, unificação de 
alguns locais onde a população é 
basicamente adulta, sem possibilida-
de crescente do aumento de natalida-
de - poderia gerar recursos para 
valorizar o Magistério. “Não acredito 
em modernização sem valorização”, 
afirma Nicinha.
O secretário da Educação se compro-
meteu em conversar com o governo a 
proposta de acordo de 3 anos. 
Lembrando que, na assinatura do 
Acordo Coletivo, o prefeito Mario 
Botion se comprometeu em debater a 
valorização da tabela.
Só avançaremos em conquistas se 
houver unidade no Magistério.

O servidor público que tem desconto de IR na fonte (holerite), 
pode indicar ao RH os dependentes que inclui quando faz  a 
declaração do imposto de renda e com isso ter dedução do 
imposto.
Confira o passo a passo para baixar a declaração  no site da 
Prefeitura, que deve ser preenchida e protocalada no RH para 
abatmento do mesmo:
-  Acesse www.limeira.sp.gov.br
-  Clique na aba SERVIDOR;
-  Clique em ''Ingresso no Serviço Público'';
- Clique em ''Ficha cadastral e declarações para posse em cargo 
público'', em negrito;
-  Vá a página 6 onde consta a Declaração de Dependentes do 
Imposto de Renda.
Ressaltamos que o dependente só deve ser declarado por uma 
pessoa da família, caso contrário, ao invés de desconto, você 
receberá multa da receita.

Direção do SINDSEL propõe 

Desconto de IR no Holerite FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!FIQUE LIGADO!

Foto - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

Estatuto do Magistério

valorização escalonada 

SINDSEL  REGISTRA

ATUAL CORRIGIDO Diferença
CORRIGIDO

+12%

Prof. Coordenador R$4074,58 R$4957,9 R$883,32 R$5552,85

Vice-Diretor(a) R$4681,79 R$5453,69 R$771,09 R$6108,13

Diretor(a) R$5281,51 R$5999,59 R$713,08 R$6719,54

ADE R$5455,24 R$6598,96 R$1143,72 R$7390,84

14,9%

12,9%

3%

1 . Correção da tabela pela hora aula do EMES em 2018

2 .Reajuste de 12% para toda a categoria e reposição de 6,81% para jan/2019

3. Criar a Carreira somando os cargos EI e EF corrigidos mais 10 % para cada cargo

CORRIGIDO
+12%+6,81%

R$5930,99

R$6524,09

R$7177,14

R$7894,15

EI
15,02414,726

EF
14,586

EMES
15,024

CORREÇÃO DA TABELA
EI, EF E EMES

15,024 h/a

15,024 +12%
= 16,826 N1

CORRIGIDA A TABELA
EI, EF E EMES 16,826 +6,81%

= 17,972 N1
16,826 +15%
= 19,349 N2

17,972 +15%
=  20,667 N2

Encontro de Monitoras - Festa Sertaneja
- Encontro de Mulheres NegrasFotos - Murilo Pereira/ Comunicação Social SINDSEL

Estatuto é assunto constante nas Mesas de Negociações com o Governo Municipal
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Estatuto é assunto constante nas Mesas de Negociações com o Governo Municipal
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Atendimento Jurídico - O SINDSEL disponibiliza o serviço gratuitamente aos associados e associadas.

Horário de atendimento: Segunda e Sexta-feira - 11h30 às13h30 / Quarta -feira - 9h30 às12h e das 14h às 16h
Contato - 3702-8447/ 3495-4108


