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VITÓRIA 
Chegou ao fim o primeiro dos dois 

processos (um contra a Prefeitura e 
um contra a Autarquia da Saúde) re-
ferentes à Súmula 450, em que o Go-
verno realizou o pagamento irregular 
das férias dos funcionários celetistas 
(CLT) entre os anos de 2011 e 2015. 

Com a decisão do TST (Tribunal Su-
perior do Trabalho), conquistamos a 
vitória em 3ª instância na ação da 
Autarquia e não cabe recurso. 

O processo entra agora na fase de li-
quidação e execução. O Departamen-
to Jurídico da entidade orienta aqueles 
que não tenham ação individual distri-
buída para receber o direito. 

O QUE FAZER?
Os Servidores sem ação individual de-

vem apresentar os seguintes documen-
tos: 1) Ficha de registro; 2) Avisos de 
férias entre os anos de 2011 e 2015; 
3) Ficha financeira dos mesmos anos 
(pode ser retirada na Prefeitura); 4) 
Cópias da Carteira de Trabalho - pági-
na da foto e verso, página de registro, 

Ganhamos o processo da Autarquia em 3ª instância. Não cabe recurso!

SÚMULA 450

anotação de férias; 5) Comprovante de 
endereço e o extrato analítico consoli-
dado dos últimos cinco anos da Caixa 
Econômica ou do Banco do Brasil.

VITÓRIA - O Jurídico irá apresentar 
o valor que cada funcionário tem direi-
to para que possa dar início a fase de 
execução, que é o pagamento!

O QUE É A SÚMULA 450?
A Súmula 450, do TST, diz que toda 

empresa deve pagar as férias de seus 
funcionários vigentes na regra da CLT, 
dois dias antes de seu início. O que 
acontece é que entre 2011 e 2015 a 
Prefeitura descumpriu essa regra, rea-
lizando os pagamentos sempre depois.

FALA AÍ, PRESIDENTE - Adalberto 
Félix Rocha, presidente do SFPMIS, afir-
ma: “Ficamos imensamente felizes com 
a vitória. Lutamos para garantir o que é 
de direito dos trabalhadores e estamos 
colhendo os frutos de um trabalho ár-
duo. Servidor que confia no Sindicato 
e aceita nossas orientações jamais será 
desamparado. Grande vitória!”.

Lutamos para ga-
rantir o que é de 
direito dos traba-
lhadores e estamos 
colhendo os frutos 
de um trabalho ár-
duo. Servidor que 
confia no Sindica-
to e aceita nossas 
orientações jamais 
será desamparado. 
GRANDE VITÓRIA!

“

ADALBERTO FÉLIX
Presidente 

do Sindicato

Para restituir valores descontados indevidamente do 
seu salário VOCÊ DEVE IR AO SINDICATO O MAIS 
RÁPIDO POSSÍVEL!

UM DINHEIRO QUE É  SEU!RECUPERE 

              Saiba mais na página 3
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Mulheres mostram sua força outra vez
3º Encontro promovido pelo Sindicato, segundo a mulherada, foi o melhor. SHOW!

“COMPANHEIROS(AS): não podemos deixar esse dinheiro pra lá. 
Venha ao Sindicato o mais rápido possível ou ligue. Além de cor-
tar nossos direitos, descontam valores indevidos. E vamos deixar 
por isso? CLARO QUE NÃO! QUEREMOS E VAMOS LHES AJUDAR.”

ADALBERTO FÉLIX  é presidente do 
Sindicato dos Funcionários Públicos 

Municipais de Itapecerica da Serra - SFPMIS

Pelo terceiro ano consecutivo, nos-
so Sindicato reúne mais de 100 com-
panheiras associadas para celebrar o 
Dia Internacional da Mulher. Fomos do 
choro ao riso durante todo o 3º Encon-
tro de Mulheres Servidoras, dia 16 de 
março, organizado pela entidade, com 
histórias inspiradoras, brincadeiras, 
sorteio de brindes e muita comida.

Tivemos duas palestras, uma com a 
Dra. Sueli Amoedo, da Coordenadoria 
de Políticas Públicas para Mulheres 
Advogadas, e outra com nossa psicó-
loga parceira Janaína Macêdo. Interes-
sante destacar que as duas palestras 
foram acompanhadas de muita emo-
ção, pois tocaram em temas delica-

dos para as mulheres, como violência 
doméstica, obsessão e ciúmes. O al-
moço, gratuito para todas as compa-
nheiras, foi um momento também de 
muitos pratos gostosos, altas risadas 
e pausa para tirar aquela selfie com 
as amigas. Foi lindo demais! Quem 
compareceu não se arrependeu!

Adalberto afirma: “Eu sempre fico 
muito emocionado com este evento, 
que não importa a crise que vir, en-
quanto eu for presidente, ele será rea-
lizado. Agradeço a Rosana, nossa dire-
tora incrível que a mim e toda equipe 
conseguiu essa proeza. Agradeço a to-
das Servidoras pela presença”.

SÓCIO TEM 50% DE DESCONTO 
NO ALUGUEL DO NOSSO SALÃO

Quem aluga o espaço tem à dispo-
sição freezer, fogão, mesas e cadeiras 
para poder fazer festa de casamento, 15 
anos, aniversários, reuniões de amigos, 
etc. Ligue na sede: 4667.5617.

MAIS UM DIA INESQUECÍVEL!
Sindicato realiza o 3º Encontro das Mu-
lheres Servidoras de Itapecerica da Ser-
ra. A mulherada dificilmente esquece-
rá, porque elas foram tratadas como 
merecem, com respeito e atenção!
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VAMOS JUNTOS RECUPERAR UM 
DINHEIRO QUE É SEU POR DIREITO

1) QUAL A ORIGEM DO DINHEI-
RO QUE EU TENHO DIREITO?

O INSS e o ITAPREV vêm exigin-
do que o município retenha contri-
buições sobre valores que estão na 
folha de pagamento, mas não pode-
riam ter incidência de contribuição. 
Por exemplo: não pode haver reten-
ção sobre 1/3 de férias ou sobre o 
período inicial de afastamento por 
doença. Existem outras retenções 
indevidas. Por isso você deve bus-
car saber a que créditos tem direito.

2) EU VOU TER QUE ENTRAR 
COM UMA AÇÃO JUDICIAL?

Não, o Sindicato já entrou com as 
ações judiciais contra o INSS (Proces-
so nº 0056237-15.2016.4.01.3400, 
8ª Vara Federal da Seção Judiciária 
do DF) e contra o ITAPREV (Processo 
nº 1004639-60.2016.8.26.0268, 
2ª Vara Cível - Itapecerica da Serra).

3) ESSES VALORES VÃO DIMI-
NUIR MINHA APOSENTADORIA? 

Não! Essas retenções indevidas já 
não têm nenhuma influência na apo-
sentadoria. Esse foi um dos motivos 
para os Tribunais Superiores decidi-
rem como indevidas as retenções.

4) ESSA AÇÃO VAI VIRAR PRE-
CATÓRIO?

Não! Quando o trabalhador ganhar 
a ação, ele receberá o valor a que tem 
direito. Será feita uma execução para 
cada trabalhador e o valor de cada 
execução será inferior ao necessário 
para que seja pago via precatório. 

5) QUAL O TEMPO PREVISTO 
PARA EU RECEBER?

A expectativa é, em média, três 
anos, dependendo do tempo que o 
Judiciário levará para determinar o 
pagamento de fato.

6) QUAL O TOTAL QUE EU TE-
NHO A RECEBER?

Somente analisando a documenta-
ção individual podemos realizar os 
cálculos e dizer exatamente qual o 
valor do crédito hoje. Por isso é de-
terminante a efetivação da adesão e 
a apresentação dos documentos.

7) A PREFEITURA PODERÁ FA-
ZER ALGO CONTRA MIM POR 
ADERIR A ESSA AÇÃO?

Não existe nenhuma chance dis-
so acontecer. A ação não é contra 
o município e sim contra o INSS e o 
ITAPREV. O município tem a parte 
patronal para recuperar, é possível 
que já tenha até recuperado.

8) COMO EU CONSIGO MEUS 

ÚLTIMOS 60 HOLERITES SE EU 
NÃO OS TIVER GUARDADO?

Basta solicitar ao Departamento 
de Pessoal do município. Eles têm 
a obrigação de fornecer. Pode ser 
inclusive em forma de arquivo. De 
qualquer forma, o Sindicato estará 
à disposição para requerer toda a 
documentação em seu nome.

9) MEU MARIDO/ESPOSA TRA-
BALHA EM OUTRO RAMO, ELE(A) 
PODE RECUPERAR ALGO?

Sim, todo trabalhador brasileiro 
tem direito de recuperar, mas a ação 
de um Sindicato só abrange a cate-
goria representada por ele, portan-
to, cada trabalhador deve procurar o 
Sindicato da sua própria categoria ou 
uma associação que o represente.

Você só precisa autorizar 
o Sindicato a fazer isso. 

NÃO PERCA SEU DINDIM 

Giba
Três vezes 
medalhista 
olímpico 
no vôlei!
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VEM AÍ A 5ª FESTA DO DIA TRABALHADOR
Será em 1º de maio, no Sindicato; vamos ter feijoada com samba e sertanejo, além de brindes
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A 5ª Festa do Trabalhador será dia 1º 
de maio, a partir das 12h30, na Área de 
Lazer, que fica na estrada Joaquim Car-
doso Filho, 144, São Marcos.

Vamos ter feijoada, música ao vivo - 
SAMBA E SERTANEJO - além do sor-
teio de muitos brindes.

COMO VAI FUNCIONAR?
A entrada é preço único, no valor de 

R$ 10,00, já incluso um PRATO IN-
DIVIDUAL de feijoada. As bebidas se-
rão cobradas à parte. O evento iniciará 
com samba raiz e, em seguida, tere-
mos o melhor do sertanejão.

CONVITES - Para adquirir o seu con-
vite você deve ir o mais depressa pos-
sível no Sindicato ou ligar nos telefo-
nes 4667.5617 ou 4667.4080.

PARTICIPEM - Adalberto Félix, presi-
dente da entidade, afirma: “Preparamos 
um grande evento para marcar a data 
na memória dos Servidores. Comparti-
lhe a notícia com seus colegas, traga a 
família e amigos para juntos celebrar-
mos esse dia especial”.

ASSEMBLEIA NA SEDE - Todos os Ser-
vidores ASSOCIADOS ao Sindicato estão 
convocados a participarem da assembleia 
do dia 1º de maio, às 10 horas da manhã, 
com segunda chamada às 11 horas. O as-
sunto será sobre uma ação judicial contra 
o INSS e a ITRAPEV. Não deixem de par-
ticipar. Logo após a assembleia, com iní-
cio às 12h30, teremos a Festa do Traba-
lhador. Aproveite e participe destes dois 
encontros imperdíveis.

Sócios têm 50% de desconto na locação do campo do Mammoth
Você, Servidor, que gosta de bater uma 

bolinha, agora tem mais motivos. Firma-
mos parceria com o Mammoth Sport Bar 
- desconto exclusivo de 50% para que 
todo seu time aproveite o espaço. É isso 
mesmo - METADE DO PREÇO. Tem opção 
de quadra Society com grama sintética 
ou campo com grama natural. O local 
tem churrasqueira, bar e amplo estacio-
namento.  Fale conosco: 4667.5617.


