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Como já divulgado pelo SFPMIS, a vitó-
ria da Súmula 450 aos Servidores da Au-
tarquia de Saúde é certa. Porém, em re-
cente andamento do processo, a Justiça 
determinou que os cálculos sejam indi-
viduais, ou seja, a ação coletiva 1001128-
74.2016.5.02.0332 deu certo, mas o pro-
cesso de execução - pagamento - será 
separado. Tentamos apresentar os cálcu-
los de forma coletiva, mais célere repre-
sentando todos, mas o MM. Juiz da ação 
exigiu os cálculos de forma individual. 

PRESIDENTE ADALBERTO
“A justiça não socorre aos que dormem. 

Toda conquista tem várias etapas e essa 
vitória incrível da Súmula está na fase fi-
nal. Separe toda a documentação e ve-
nha ao SFPMIS”, orienta nosso presi-
dente Adalberto Félix.

SÚMULA 450 - URGENTE
SERVIDOR DA AUTARQUIA DE SAÚDE
PRECISA IR AO SFPMIS

DOCUMENTAÇÃO NE-
CESSÁRIA - Os Servidores 
devem comparecer ao Sindicato 
para ASSINAR PROCURAÇÃO e 
trazer os seguintes documentos:

1) CPF e RG;
2) Fichas financeiras - período 

de 24/8/2011 a 4/3/2015;
3) Avisos de férias - período de 

24/8/2011 a 4/3/2015;
4) Recibos de pagamento de férias 

- período de 24/8/2011 a 4/3/2015;
5) Extratos bancários - compro-

vantes de transferência bancária 
de cada trabalhador - período de 
24/8/2011 a 4/3/2015 (mês de fé-
rias e mês seguinte).

Estamos na Estrada Joaquim Cardoso Fi-
lho, 144, Jardim São Marcos. Atendemos 
de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. 
Caso você precise de orientações, mande 
mensagem para (11) 947.260.250.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
NA POLÍTICA E NA VIDA, PALAVRAS PRECISAM 
SER CUMPRIDAS EM PROL DO BEM-COMUM!

Quando pensamos na política partidária 
e sindical devemos entender nosso com-
promisso com vidas, pessoas necessitadas 
do engajamento permanente de lideran-
ças comprometidas, honradas, inclusive 
de palavras. Não podemos simplesmente 
destratar o combinado ou voltar atrás de 
acordos realizados na mesa de negociação 
em prol do coletivo dos Servidores.

Esperamos que o prefeito Nakano e seus 
secretários cumpram os acordos firmados 
durante estes quatro anos de gestão. Não 
podemos vender ilusões e prejudicar os Ser-
vidores municipais necessitados de atenção 
especial, ainda mais aqueles que atuam e já 
estiveram na linha de frente no combate à 
pandemia da Covid-19.

A política é a principal ferramenta de 
transformação da sociedade. Os agentes 
políticos têm a obrigação de pensar e exe-

cutar decisões em prol do gerenciamen-
to de conflitos, combater injustiças e pro-
piciar esperança ao seu povo. Daí vemos 
a responsabilidade de uma gestão eficien-
te, para não ser apenas mais um governo 
e cair nas armadilhas fraudulentas do co-
modismo e da omissão.”

Nós, Servidores municipais de Itapecerica 
da Serra, somos responsáveis por esta cida-
de não parar. Somos todos e somos um. So-
mos Saúde, Segurança, Educação, Serviços 
Urbanos, entre outros. Exigimos valoriza-
ção, salários dignos e melhores condições 
de trabalho. Exigimos que acordos firma-
dos sejam cumpridos e que a atual gestão 
não seja irresponsável nas tratativas.

A luta continua e nós do Sindicato sempre 
cumpriremos nosso papel de instrumento 
de luta na defesa dos interesses dos Servi-
dores municipais de Itapecerica da Serra.

É PRESIDENTE DO SFPMIS


