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PREFEITO CÉSAR SOUZA EMPURRA
COMCAPexigimos
LADEIRA
Mobilizados,
queABAIXO
a Empresa

AGOSTO É LOGO ALI!

Só a luta pode reverter a situação da empresa

cumpra os compromissos assumidos

O plano do prefeito César Souza Júnior de sucatear a Comcap avança com toda força. O
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2014/2015 continua sendo descumprido e a empresa se afunNo último dia 2 de julho, em assembleia analisamos a proposta/ofício da direda cada vez mais em dívidas. A principal forma de atacar a empresa pública tem sido a de deixar
ção da Comcap sobre os prazos para o atendimento integral do Acordo Coletivo e
rolar as dívidas previdenciárias, trabalhistas e pagamento de equipamentos. A Comcap está deidemais
reivindicações.
Deliberamos que se até o início de agosto as propostas não
xando
de pagar
INSS, FGTS, Fumpresc...
se se
concretizarem
em greve
por tempo
indeterminado.
Para
ter uma ideia,entraremos
em 2012, a Comcap
fechou
o ano com
uma “pequena” dívida de R$ 392 mil.
Em 2013, primeiro mandato do atual prefeito, a quantia subiu para R$ 14 milhões, um aumento
de 35 vezes! Em 2014 a dívida acumulada terminou em mais de R$ 32 milhões. E a previsão do
déficit ao fim deste ano é de quase R$ 70 milhões!

No ofício nº 1079/015, do dia 1º de julho, a Empresa
se comprometeu a encaminhar:
DÍVIDAS VENCIDAS DA COMCAP

• Abertura de editais para Concurso Público:
caminhões coletores, 2 micro ônibus e
2012
2013
2014
2015 (previsão)
45 dias para trabalhadores temporários e
2 vans;
R$dias
392.082,24
R$vagas
14.031.303,53
32.222.016,05
R$ 69.374.744,00
90
para preencher
do Cadastro • R$
Estação de transbordo do Norte da ilha:
reserva da CIA;
planejando para a implementação;
• Estufa: 60 dias para iniciar a readequação • Número de relógio ponto na base, Limpú:
A explicação para esse aumento assustador é a falta de repasse de verba da Prefeitura de
da cabine de pintura;
providenciando editais para novas com-

Florianópolis. A cada ano que passa, cresce a demanda pela coleta de lixo. Mas o prefeito, por

•outro
Lixeiras
30 diasdapara
a Empras. 30o dias
readequar;
lado,comunitárias:
diminuiu os recursos
Comcap
e não repassa
que épara
definido
pelo orçamento mupresa
apresentar
propostas.
• Reestruturação de limpeza viária: tirada
nicipal no início do ano.

novepara
de janeiro
foicaminhões
aprovado o repasse
de R$ 143,3
milhões do executivo
para a
• Em
Editais
compradede2014,
novos
comissão
em assembleia,
será composta
Comcap.
No entanto, até
o fim30
dodias,
ano, chegaram
R$ 112,4
milhões, o que gerou um
e equipamentos:
prazo
para 6 efetivamente
por 5 titulares,
e 2 suplentes.

déficit de R$ 30,8 milhões! Os dados são do Relatório da Administração da própria diretoria da
Comcap.

Assuntos já encaminhados na reestruturação da coleta:

Orçamento inicial aprovado
Repasse efetivo em 2014
Déficit financeiro em 2014
não
tem
como
deixar
uma equipe fixa por
pela PMF para 2014
ter apenas uma equipe
para o trabalho,
• PodasR$
no143.332.630,00
Rio Vermelho: a Empresa dizR$
que
112.476.668,66
R$ - 30.855.961,34

• Contentores do Hospital Florianópolis;

Em 2015 o déficit não para de crescer. O repasse mensal da prefeitura está estipulado em R$
9,6 milhões, o que, segunda a diretoria da empresa, não cobre nem os gastos com a folha de pagamento, que gira em torno de R$ 11,5 milhões.
A situação se torna dramática com o processo judicial do REFIS (parcelamentos das dívidas previdenciárias com a Receita Federal). Se a Comcap perder esta ação, terá de executar o valor de
R$ 138,6 milhões, o que pode levar a empresa à insolvência.
Enquanto a cidade cresce, aumentando a demanda pela coleta de lixo, o investimento da prefeitura só tem diminuído. Resta uma explicação: o prefeito César Souza Júnior endivida a Comcap
para sucateá-la e entregá-la à iniciativa privada. Os efeitos, como acontece em várias cidades, seriam a precarização do trabalho, com queda da qualidade do serviço.

Nós, trabalhadores, não vamos permitir!
Não podemos pagar por uma conta que não é nossa!
Todos à Assembleia do dia 25/08
em defesa da Comcap pública!
GFPI
Em reunião realizada no dia 28/07, o INSS
apresentou um quadro demonstrando os
GFIPs retificados dos meses maio, setembro e outubro do ano de 1999. A Comcap
apresentou um relatório com os nomes
dos empregados aposentados entre 1999
e 2008. O Departamento de Recursos Humanos (DPRH) da Comcap entrará em contato com os trabalhadores que se aposentaram no ano de 2006 em função do prazo
para requerer retificações junto ao INSS
estar se esgotando (10 anos).

PIA - PLANO DE INCENTIVO
À APOSENTADORIA
Entre seis e sete funcionários têm se
aposentado por mês, pelo plano. Até o
momento, são 74 no total.

O DPRH da empresa providenciará as
cópias dos contracheques que deverão ser
autenticados pela gerência. O trabalhador,
em posse dos documentos, deve solicitar
junto ao INSS a revisão do cálculo da aposentadoria por telefone, no número 135,
ou pelo site www.previdencia.gov.br.

