AÇÃO DE INSALUBRIDADE
Em 2009, o SINDSAAE, por iniciativa própria, acionou o SAAE
na Justiça com o objetivo de cobrar o pagamento correto do adicional. Até então, o SAAE se baseava no salário mínimo e não
no piso salarial da categoria para
pagamento do benefício, acarretando perda para os servidores.
Ganhamos a ação, não cabe
mais nenhum recurso.
Até o final desse ano, o SAAE
fará o pagamento aos servidores com direito a receber valores
menores que R$ 8 mil (RPV).
Os servidores com direito a receber mais de R$ 8 mil (precatórios) começam a receber em
2022 ou 2023, uma vez que esses valores precisam estar na lei
Orçamentária do Município.

ASSÉDIO PROFISSIONAL
Terminada a audiência de um
Processo Administrativo (PA)
contra um servidor, na sede
do SAAE, provavelmente por
determinação da Direção do
SAAE, nossa advogada foi submetida a um tremendo constrangimento.
Junto com o servidor, desceu
pelo elevador vigiada por um
funcionário até a porta de saída
do prédio.
Total falta de ética e respeito
com uma profissional do Direito.
Temos recebido denúncias de
indicios de assédio moral pelas
chefias doSAAE. Vamos conferir para tomar as devidas providências.

AÇÃO DE HORAS EXTRAS
O SINDSAAE também ganhou
na Justiça uma ação referente
ao pagamento incorreto de horas extras pagas pelo SAAE, até
2009 (retroativo a 5 anos). Na
época, o SAAE calculava o valor da hora tomando como base
uma jornada de 220 h/mês e não
de 200 h/mês, acarretando perda para os trabalhadores.
Essa ação, já ganha e que não
cabe mais recurso, encontra-se
em fase de cálculo na justiça.
IPMJ 1
Criado em 1993, quando da mudança do regime CLT para Estatutário, o IPMJ passou a ser
responsável pela concessão dos
benefícios previdenciários aos
trabalhadores públicos municipais, sem que para isso fosse
antes criado um fundo muni-

cipal para arcar com os pagamentos das aposentadorias e
pensões, nos primeiros anos de
sua existência.
De forma irresponsável, passando por cima do conselho deliberativo, ou com o aval de alguns
conselheiros pelegos, prefeitos
utilizaram o Instituto como banco
municipal, através de “empréstimos” e atrasos de repasses de
contribuições, prejudicando a capitalização financeira do instituto.
IPMJ 2
Uma empresa está sendo contratada pelo IPMJ, para apresentar
“alternativa” para buscar o equilíbrio financeiro do Instituto.
Em São José dos Campos, também administrada pelo PSDB, a
conta sobrou para os servidores
com o aumento de suas contribuições e retiradas de direito.
Estamos de olho! Aqui não!

NÂO À REFORMA
A D M I N I S T R AT I VA D O
BOLSONARO

A reforma acaba com:
- a Estabilidade
- Plano de Carreira
- Anuênio
Com toda pressa , Bolsonaro
- Licença Premio
não vê a hora de aprovar mais
- Reajustes Retroativos
um ataque aos direitos dos ser- Professores perdem o direito ao revidores públicos de todo o país, cesso do meio do ano.., e por aí vai.
através da votação , no ConCom certeza, a exemplo da Reforgresso, do Projeto de Reforma
ma da Previdência desse Governo
Administrativa – EC32.
Genocida, já aprovada pelo Con-

gresso, Militares e Magistrados ficaTrata-se de um projeto que, se rão de fora ,também, nesse projeto
aprovado, além de retirar direi- de Reforma Administrativa. Pura
sacanagem !
tos dos servidores, será mais
um empurrão para o sucateaÉ hora de nos organizarmos e partir
mento dos serviços públicos, vi- para a LUTA contra essa Reforma.
sando a privatização, até mesmo, das atividades essenciais à PARTICIPEM, essa LUTA tem que
ser de todos nós!
população.

DIA 16/8 GREVE GERAL e PROTESTOS dos servidores públicos do país
Fiquem atentos à convocação dos sindicatos e centrais sindicais
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