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Sobre os erros na folha de
pagamento e PCCV/PCS do Civil
A partir dos problemas detectados na semana
passada quanto ao cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho 2015, referentes à cláusula 1ª reposição do índice inflacionário; cláusula 3ª auxílio alimentação para todos; cláusula 5ª aplicação das leis
complementares nº 501 e nº 503, e a informação
que o Executivo Municipal poderia contratar novos
servidores com salários menores que os já estavam
na PMF até o início da vigência do PCCV/PCS, a direção do sindicato buscou diariamente a Secretaria
Municipal de Administração de modo que resolvessem os mesmos. Na sexta-feira, 26 de junho, detectamos que não foram publicados os contracheques,
gerando uma grande confusão e insegurança junto
aos trabalhadores, pois não conseguimos visualizar o
que foi de fato implementado.
Na segunda-feira, 29 de junho, procuramos a Secretaria de Administração para cobrar a liberação dos
contracheques e a regularização das situações descritas acima. Também comunicamos que a partir destas
ações promovidas pela SMAD estaremos realizando
no dia 03/07/15 reunião do Conselho Deliberativo, às
8h, na sede do sindicato e Assembleia Geral Extraordinária às 13h na Praça Tancredo Neves, para avaliarmos
e deliberarmos sobre o assunto. Inclusive poderemos
deliberar por greve caso o Executivo Municipal não
cumpra as referidas cláusulas ainda esta semana.
Também comunicamos ao IPREF que aplique
as cláusulas 1ª e 3ª para os aposentados, tendo em
vista que isso não aconteceu na folha de junho. Solicitamos que a situação seja regularizada também em
folha suplementar ainda esta semana, garantindo o
pagamento retroativo a maio.
Fomos informados nessa reunião que as seguintes providências serão tomadas ainda esta semana:
• Contracheque: já está disponível para visualização nos computadores ligados à rede da PMF,

•

•

•

•

ou seja, por enquanto somente nos locais de
trabalho, logo disponibilizarão na internet. Este
é o documento para avaliar se houve problemas
no pagamento do servidor. A ficha financeira não
pode ser considerada neste momento, pois está
desatualizada.
Enquadramento do PCCV/PCS: conforme já havíamos informado no dia 26/06, a SMAD reconhece
que fez o enquadramento do PCCV/PCS em desacordo com o previsto. Comprometeu-se a rever a
instrução normativa do enquadramento e a corrigir os enquadramentos até o dia 03/07/2015
para pagar as diferenças até a próxima semana.
Cobramos que esta adequação e pagamento, inclusive os retroativos a maio devem vir junto da
folha suplementar do dia 03/07/2015. A SMAD
se comprometeu a fazer os esforços para tal.
Pagamento da reposição salarial e auxílio lanche/
alimentação retroativo a maio: conforme fomos
informados, houve o pagamento da reposição
salarial e do auxílio lanche/alimentação apenas
referente a junho. A SMAD comprometeu-se a
pagar em o retroativo a maio em folha suplementar até dia 03/07/2015, sexta-feira.
Aposentados: Cobramos do IPREF que apliquem
o ACT nas cláusulas 1ª e 3ª em folha suplementar
ainda esta semana. O IPREF se manifestou que
procurará agilizar tal adequação e pagamento,
inclusive com o retroativo a maio.
Novos contratados: aqueles servidores que forem contratados após a aplicação da Lei nº 501
e 503, não poderão ter nenhum prejuízo frente à
remuneração paga para os servidores do mesmo
cargo admitidos antes da vigência dos planos. A
SMAD comprometeu-se a manter este entendimento. Ficaram de nos oficializar esta posição
até o dia 03/07/2015.

REUNIÃO DO CONSELHO
DELIBERATIVO PMF
Dia: 03 de julho de 2015 (sexta-feira)
Hora: 8h às 12h
Local: Auditório “Rosa Luxemburgo”
(Rua Fernando Machado, 203)
Pauta:
• Informes;
• Descumprimento do Acordo Coletivo;
• Encaminhamentos.

ASSEMBLEIA GERAL PMF
Dia: 03 de julho (sexta-feira)
Hora: 13h (primeira chamada) 13h30 (segunda chamada)
Local: Praça Tancredo Neves
Pauta:
• Informes;
• Descumprimento do Acordo Coletivo;
• Deliberação de greve.

