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e CONDSEF
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Condsef volta a cobrar devolução de
salários de mais de 12 mil pessoas

Com recesso do Congresso, emendas a PL´s 4369 e 4371 aguardam sessões ordinárias.

Entidade critica demora na homologação de reposição de dias

Alguns servidores têm procurado a Condsef a

respeito das emendas apresentadas aos proje-

tos de lei (PL‘s) enviados ao Congresso Naci-

onal no final de agosto. Os PL´s 4369/12 e

4371/12 ainda não apresentam emendas ane-

xadas aos seus textos, isso porque são neces-

sárias cinco sessões ordinárias para que isso

aconteça. Como o Congresso passa por perío-

do de recesso, isto ainda não ocorreu. Entretan-

to, a Condsef está atenta ao calendário e vai de-

fender a apresentação das emendas em tempo.

(Página 3)

TABELAS DE REAJUSTES

DOS SERVIDORES FEDERAIS

Sindicatos de todo Brasil
têm até 31 de dezembro para

atualizar dados no MTE
Na reunião realizada no Ministério do Trabalho

e Emprego (MTE) do Grupo de Trabalho (GT) da

aferição de representativa, decidiu os critérios para

a atualização sindical.

(Página 3)

Carlos Alberto volta
à presidência do

Sindsep-MT
Mensagem de Carlos em

agradecimento aos eleitores

Confira na página 4

Assusp comemora
Dia do Servidor

Veja programação  na página 4
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 SIND. DOS SERV. PUBLICOS FEDERAIS DE MT (0xx65) 3023-9338

Receitas Brutas de vendas e/ou serviços
RECEITAS
MIN PLANEJAMENTO
EXERCITO
MIN EDUCACÃO (MEC)
MIN AGRICULTURA
MIN FAZENDA
MIN JUSTIÇA
POLÍCIA FEDERAL
MIN  AERONÁUTICA
MPAS/SAS
MIN SAUDE
MINISTÉRIO DO TRABALHO
UFMT
FUNAI
M M E
D N P M
FUNASA
A N V S
DNIT
AGU
IBAMA
MIN COMUNICAÇÕES
INCRA
MIN TRANSPORTES
INSS
MIN MARINHA
CONAB
D P R F
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS
SERPRO
INSTITUTO CHICO MENDES
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO
DEPÓSITO CHEQUE BB

( = ) Receita Líquida
( = ) Superávit Bruto
(  - ) Despesas Operacionais

DESPESAS TRABALHISTA
SALÁRIOS
FÉRIAS + 1/3
FGTS
INSS
VALE TRANSPORTE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
AJUDA  ALIMENTAÇÃO
PARCELAMENTO INSS
ESTAGIÁRIO SETOR JURÍDICO
AJUDA DE CUSTO PRESIDENTE
AJUDA DE CUSTO DIRETORES
GRATIFICAÇÃO COMISSIONADA
ANUÊNIO

70.533,09

70.533,09
70.533,09

26.571,66

302,90
4.723,82

45,66
3.348,73
2.585,70

50,50
33,08
64,88

236,50
15.791,02

1.993,10
378,67

7.735,25
146,38
809,02

9.190,45
58,20

540,96
263,38
957,04
815,50

8.145,13
7.371,28
1.058,83

283,34
1.655,30

131,34
189,51

13,66
47,28

166,68
1.400,00

5.867,58
1.355,96

664,81
2.404,08

621,50
747,03

1.750,00
834,90
718,80

7.468,32
2.600,00
1.400,00

138,68

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES
ENERGIA ELÉTRICA
ÁGUA E ESGOTO
DESPESAS COM CARTÓRIO
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
LANCHES E REFEIÇÕES
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO
CORREIOS E POSTAGENS
CÓPIAS E REPRODUÇÕES
VIAGENS E ESTADIAS
MANUTENÇÃO PROVEDOR INTERNET
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CUSTAS PROCESSUAIS
KENTEL PLUS ALARME
MENSALIDADE COPIADORA
CÓPIAS EXCESSO
MENSALIDADE  SOFTWARE NETSPEED
JORNAL O COMPROMISSO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
CUT MT
AJUDA DE CUSTO
CUT NACIONAL
BISA SIST AUTOMAÇÃO LTDA
DESPESAS MANUTENÇÃO
ORNAMENTAÇÃO COROA DE FLORES
CARAVANA BRASÍLIA
CONGRESSO 2012
CUT NACIONAL  ACORDO

DESPESAS FINANCEIRAS
TARIFA S DE MANUTENÇÃO DE CONTA
TARIFAS BANCÁRIAS

DESPESAS TRIBUTÁRIAS
IRRF - IMPOSTO DE RENDA FONTE
IPVA

( = ) Superávit Operacional
( = ) DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

1.785,55
554,11
19,80
85,00

135,00
99,6,46

1.398,79
1.892,00

23,00
2.298,90

180,00
8.203,81

260,69
5.000,00

400,00
195,00
300,00

1.184,20
89,38

1.620,00
1.300,00

500,00
2.794,99
3.000,00
1.167,52

499,60
200,00

19.983,10
2.550,00
3.000,00

71,00
60,00

43,89
450,79

61.616,90

131,00

494,68

-18.281,15
-18.281,15

TABELAS DE REAJUSTES DOS SERVIDORES FEDERAIS

Fonte: Sintrasef
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Fonte: Sintrasef

Na reunião realizada
no Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE)
do Grupo de Trabalho
(GT) da aferição de re-
presentativa, decidiu os
critérios para a atualiza-
ção sindical. O objetivo
é dotar o MTE e a soci-
edade com informações
consistentes e atualiza-
das sobre as entidades
sindicais exisAicais
(CNES).

“A atualização sindi-
cal possibilita o acesso
da sociedade às infor-

Sindicatos de todo Brasil têm até 31 de
dezembro para atualizar dados no MTE
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mações sindicais de for-
ma simples e imediata,
bem como proporciona
maior transparência aos
procedimentos de regis-
tro sindical”, de acordo
com documento publi-
cado no site do Ministé-
rio Trabalho e Emprego.

A representatividade
das centrais sindicais é
calculada pelo total de
trabalhadores sindicali-
zados nas entidades sin-
dicais em âmbito nacio-
nal. O índice é impor-
tante para que cada en-

fevereiro. (Fonte: As-
com MTE)

São necessários três
documentos para que a
atualização seja feita
com sucesso:

- o número total de
associados;

- o número total de
associados aptos a par-
ticipar do processo elei-
toral da entidade; e

- o número de parti-
cipantes que compare-
ceu ao processo eleito-
ral.

Fonte: Diap

tidade mantenha o reco-
nhecimento legal e rece-
ba o Certificado de Re-
presentatividade (CR).

Datas e
documentos

O Ministério só leva-
rá em consideração os
dados que forem envia-
dos até o dia 31 de de-
zembro deste ano, com
a possibilidade de serem
protocolizados até 31 de
janeiro de 2013. A afe-
rição será finalizada em
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A diretoria da Associação dos Servidores da
Sucam de Sinop (Assusp) convida trabalhadores e
familiares para as festividades em comemoração ao
Dia do Servidor, que serão realizadas nos dias 10 e
11 de novembro, em Sinop- Mato Grosso.

Local: Sede da Associação – Rua Valdir Dorner
3.502 – Residencial Brasília.

Programação:
Dia 10:
14h – Início
19h- Santa Missa
22h – Noite dançante
Dia 11:
8h – Torneio de futebol sete
12h- Almoço
14h – Bingo
18h – Encerramento

Presidente da Associação: João de Deus da
Silva Filho

Chegamos na reta final do ano de 2012 e cada dia está-
vamos juntos nessa luta. Foi um ano marcante para a histó-
ria do serviço público federal. Registramos a maior greve
de todas e conseguimos avanços nas negociações. Falta
muito para atingirmos o objetivo de atender a população
com dignidade porque nossas condições são precárias. Mas,
também queremos essa dignidade em nossos lares, para
que nossa família tenha conforto e para que nosso suor de-
dicado aos tijolos desse país seja reconhecido com salários
justos.

Avançamos, mas não pararemos. Em 2013 a luta conti-
nua e abriremos os olhos de quem for para subir cada de-
grau de conquista. A união de todos impulsionou cada ato
público que foi visto em todo o Brasil. O Sindsep-MT pa-
rabeniza, no dia 28 de setembro, todos os servidores públi-
cos que são a força desse país em um elo entre a sociedade
e o Governo. E que são porta-vozes desse povo sofrido e
que defende a bandeira de um país melhor.

Obrigado à todos que estão nessa luta por dias me-
lhores.

“Há homens que lutam um dia e são bons.
Há outros que lutam um ano e são melhores.
Há os que lutam muitos anos e são muito bons.
Porém, há os que lutam toda a vida.
Esses são os imprescindíveis”, Bertold Brecht.

Diretoria do Sindsep-MT

Assusp comemora
Dia do Servidor

Depois da caminhada na busca pelo espaço do servidor público na Câmara

dos Vereadores de Cuiabá, retorno ao Sindsep-MT agradecido pelos votos que

recebi e pelo apoio daqueles que receberam nas reuniões e nas caminhadas. Não

foi dessa vez, mas a luta continua porque nosso trabalho sindical ainda tem mui-

tos tijolos para construir na Campanha Salarial 2013. Agradeço a energia dos

eleitores que, positivamente, queriam ter o representante na Casa de Leis. Agra-

deço a força de todos, principalmente da minha esposa e dos meus filhos que,

bravamente, conseguiram me nortear e reforçar o grande importância dos laços

de família e de amizade.

Vale insistir no assunto de que voto não tem preço e para o segundo turno

temos que ter novamente essa responsabilidade. O que você precisa como repre-

sentante é de gente que sabe o que o povo precisa e não fique protegido nos

muros da burguesia, dos empresários.

Obrigado e de volta à luta.

Carlos Alberto de Almeida

Presidente do Sindsep-MT

Carlos Alberto volta à presidência do Sindsep-MT
Mensagem de Carlos em agradecimento aos eleitores

Condsef volta a cobrar devolução de
salários de mais de 12 mil pessoas

Com recesso do Congresso, emendas a PL´s 4369 e 4371 aguardam sessões ordinárias. Entidade critica demora na homologação de reposição de dias

lguns servidores
têm procurado a
Condsef a respei-
to das emendas

apresentadas aos projetos de
lei (PL‘s) enviados ao Con-
gresso Nacional no final de
agosto. Os PL´s 4369/12 e
4371/12 ainda não apresentam
emendas anexadas aos seus
textos, isso porque são neces-
sárias cinco sessões ordinári-
as para que isso aconteça.
Como o Congresso passa por
período de recesso, isto ainda
não ocorreu. Entretanto, a Con-
dsef está atenta ao calendário
e vai defender a apresentação
das emendas em tempo. Todos
que quiserem acompanhar a
tramitação dos PL´s podem fa-
zer isso acessando o portal da
Câmara dos Deputados e pro-
movendo uma busca pelo nú-
mero e ano do projeto de lei de
interesse. Além de acompanhar
os PL´s, a Condsef também
segue cobrando a devolução
integral dos salários de mais de
12 mil servidores. A entidade
tem questionado e criticado o
Ministério do Planejamento

pela demora em promover a
homologação - dos termos de
reposição de dias - que asse-
gura a devolução integral dos
salários.

É lamentável que o gover-
no adote este tratamento de
descaso. Com mais de dez ter-
mos de reposição de dias en-
tregues, falta apenas que o Pla-
nejamento promova a homo-
logação que garante a devo-
lução imediata desses salári-
os. A Condsef e o Sindsep-DF

estiveram por várias vezes no
Planejamento ao longo das
últimas semanas em busca de
solução para o problema. Os
representantes das entidades
têm sido evitados pelos ges-
tores do ministério. Ao que
tudo indica o Planejamento
pretende adiar ao máximo a
homologação dos termos para
evitar a confecção de uma fo-
lha suplementar que devolva
os salários retidos. As entida-
des estudam, inclusive, a rea-

lização de uma atividade com
intuito de pressionar o gover-
no a resolver de uma vez essa
situação.

STF também não se ma-
nifestou – A Condsef também
considera lamentável o fato de
o Supremo Tribunal Federal
(STF) ainda não ter dado re-
torno sobre a liminar apresen-
tada para garantir a devolução
imediata dos salários dos ser-
vidores que participaram de
uma greve legítima da catego-
ria. O pedido de liminar deve
ser analisado emergencial-
mente. No caso dos servido-
res, muitos tiveram 100% dos
seus proventos retidos pelo
governo e ainda aguardam a
devolução de pelo menos a
metade de tudo que foi des-
contado, o que prejudica a se-
gurança alimentar e integrali-
dade de milhares de famílias.
Já liminares que interessam a
patrões e ao governo sempre
recebem respostas imediatas,
nem que para isso o Supremo
trabalhe fora de seu horário
normal de expediente. A Con-
dsef exige mesmo tratamento

para esses trabalhadores que
aguardam a devolução inte-
gral de seus salários para hon-
rar seus compromissos e co-
locar alimento na mesa de suas
famílias.

Para a Condsef, atitudes
truculentas do governo - e o
fato de não cumprir com sua
palavra no acordo referente à
devolução de dias desconta-
dos mediante a reposição do
trabalho por parte dos servi-
dores - enfraquecem os pro-
cessos de negociação que já
não possuem regras estabele-
cidas. Este é, inclusive, um dos
motivos que devem continuar
motivando a mobilização dos
servidores unidos em torno do
Fórum Nacional de Entidades.

Condsef e as demais enti-
dades que compõem o fórum
já iniciaram debates para as-
segurar a continuidade da luta
dos servidores federais. Entre
as bandeiras está a busca pela
regulamentação definitiva da
negociação coletiva. As enti-
dades vão promover um semi-
nário para discutir o tema, bem
como a regulamentação do

direito de greve. O objetivo é
também buscar apoio de par-
lamentares para levar à vota-
ção os projetos resultados de
mais de três anos de diálogo
entre governo e servidores do
âmbito federal, estadual e mu-
nicipal.

Todas as entidades concor-
dam que a regulamentação da
negociação coletiva, com re-
gras estabelecidas e que asse-
gurem formalmente o cumpri-
mento de acordos por ambas
as partes envolvidas, poderi-
am evitar no mínimo 70% das
greves necessárias para buscar
algum tipo de reivindicação.

A unidade e mobilização da
categoria continuam sendo
fundamentais. Todos os servi-
dores devem permanecer aten-
tos, promover a mobilização e
unidade permanente nos locais
de trabalho. Tudo com o obje-
tivo de assegurar que a luta da
categoria permaneça conquis-
tando avanços importantes nos
processos de negociação com
o governo e no atendimento
das demandas mais urgentes do
setor público.

Homenagem ao Dia do Servidor


