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Direção, funcionários e base do

SINDIPREV SERGIPE estiveram

participando do Ato Unificado

CONTRA A REFORMA

ADMINISTRATIVA que

aconteceu no dia 30 de

setembro em Sergipe, na

agenda nacional de lutas em

defesa do Setor Público.A

Caminhada partiu da Pça

Camerino e seguiu pelas ruas

no Centro de Aracaju. Na porta

da Câmara de Vereadores de

Aracaju, os manifestantes

pararam para destacar alguns

pontos da Reforma

Administrativa que se trata de

uma verdadeira reforma de

estado: destrói o serviço

público; expande a privatização

das estatais; acaba com o 
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SINDIPREV PARTICIPA DE ATO CONTRA A

REFORMA ADMINISTRATIVA

concurso público; acaba com a verba vinculada

para saúde e educação; abre brechas para a

politicagem, o favoritismo, a perseguição política

e demissão de servidores, entre outros pontos

extremamente prejudiciais para toda população.

A manifestação foi organizada pelas centrais

sindicais CUT, CTB, UGT e Conlutas, pelas frentes

antifascistas Brasil Popular, Povo Sem Medo, UNE,

USES e Fórum de Organizações Negras de Sergipe

Contra o Racismo e pela Democracia.

https://sindiprev-se.org.br/


Iniciada as 19:30h por videoconferência, a

assembleia realizou os informes locais e

nacionais, inclusive sobre a última reunião

com o Presidente do INSS e CNTSS, onde o

Sr Leonardo Rolim, Presidente do INSS,

após debates sobre a minuta e reabertura

do INSS, se exaltou saindo de controle após

as cobranças e argumentações técnicas

contra a série de medidas que o INSS toma

sem discutir com servidores e

entidades.Sob a coordenação dos

dirigentes do SINDIPREV SERGIPE,

Joaquim Antonio e Deivid Christian, os

servidores presentes se mostraram

indignados com a falta de conhecimento

técnicos exposto nas portarias emitidas,

quase que diariamente, inclusive com erros

grossos de português e falta de

conhecimento processual para julgar as

pontuações.Sobre a Reabertura Gradual, a

assembleia concordou com a

argumentação do SINDIPREV “que não há

amparou jurídico e técnico já que os

médicos deram o aval para o retorno

daquela categoria, afirmando 

ASSEMBLEIA DELIBERA LUTA EM DEFESA DA

ESTRUTURA REMUNERATÓRIA NO INSS
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que os EPIs já traziam a segurança para

reabertura.

No ponto sobre a GDASS, o Secretário

Geral do SINDIPREV e membro do

CGNAD, Deivid Christian, fez a análise

sobre as dificuldades em dialogar com o

INSS, já que este impõe sua metodologia,

mesmo equivocada, atropelando a

legislação vigente, conforme matéria

publicada pelo SINDIPREV.Por fim, a

assembleia deliberou os seguintes

pontos: Caso o INSS insista em

homologar a punição dos servidores

retirando parte da parcela individual da

GDASS, nossos representantes se

retirarão da mesa; e quando for

publicada a portaria de PROGRAMA DE

GESTÃO, o SINDIPREV convocará nova

assembleia para discutir e encaminhar

sobre adesão aos programas.

https://sindiprev-se.org.br/


No intuito de compreender e deliberar sobre a exclusão das rubricas do PCCS e URP

dos contracheques, o Coordenador Geral do SINDIPREV SERGIPE, Joaquim Antonio,

acompanhado dos diretores Ulisses Freitas, Wágner Queiróz, Luiz Carlos Vilar, Marcos

Jefferson, Tonho Ribeiro e do vereador Isac Silveira, se reuniram, em caráter de

urgência, com o Chefe da Seção de Gestão de Pessoas, Rondinele Rodrigues dos

Santos, para tratar do tema.O Chefe de RH, Sr Rondinele, nos informou sobre a

“decisão” do TCU em considerar ilegal as rubricas, além da insalubridade utilizada

para contagem de tempo para aposentadoria, podendo obrigar ao retorno de

servidores para o cumprimento do tempo exigido.

O SINDIPREV SERGIPE, considera ilegal e imoral a decisão do GOVERNO em

descumprir as decisões judiciais e punir servidores que já estão aposentados há

décadas, além de retirar as rubricas de PCCS e URP de todos os servidores.Após a

reunião, o vereador Isac Siveira se comprometeu em reunir com Deputados Federais

da bancada sergipana para juntos ao SINDIPREV, atuar politicamente em Brasília

para que a ação do Governo seja enterrada. Além desta ação, a AGU será oficializada

sobre a incompetência do Governo, através do TCU, em retirar direitos dos servidores

conquistados no Poder Judiciário.Todas as ações do SINDIPREV serão com base na

relação de filiados da entidade, conforme deliberação em plenária.
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SINDIPREV SE REÚNE COM COORDENADOR DE RH

DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

TCU determina a "exclusão" das rubricas do PCCS e URP dos contracheques

https://sindiprev-se.org.br/


Na última sexta, 30, a Coordenação e assessoria jurídica do SINDIPREV SERGIPE se

reúniu com filiados do Ministério da Saúde, primeiros relacionados pelo TCU para

terem rubricas do PCCS e URP excluídas.A reunião sob a coordenação de Joaquim

Antonio, abordou as estratégias jurídica e administrativas a serem tomadas pelo

SINDIPREV diante de mais este ataque aos servidores federais.
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EXCLUSÃO DAS RUBRICAS DO PCCS E URP SÃO

DISCUTIDAS EM REUNIÃO COM FILIADOS

O chefe de RH do MS, Rondinele Rodrigues,

que também participou da reunião, e fez o

relato administrativo da decisão do TCU

abordando, inclusive, as informações sob a

possibilidade de nulidade de período

insalubre, até 1990, e obrigatoriedade da

filiação para direitos de representatividade

sindical aos servidores públicos.

Após os esclarecimentos   e   orientações,    os 

filiados assinaram documento elaborado pela Advocacia Operária, Dr Lucas Rios, para o

encaminhamento na defesa dos servidores.

Além desta decisão, o TCU só permitirá a manutenção de rubricas judiciais, caso os

servidores sejam filiados ao sindicato, segundo documento encaminhado ao Ministério

da Economia. 

O SINDIPREV estará tomando todas as medidas administrativas e judiciais para a

manutenção dos direitos dos seus filiados contra os abusos econômicos.

https://sindiprev-se.org.br/


Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA CGCAP

Nº 103, DE 21 DE OUTUBRO DE 2020, a prova

de vida fica suspensa, até 30 de novembro de

2020, a exigência de recadastramento anual

de aposentados, pensionistas e anistiados

políticos civis de que trata a Portaria nº 244,

de 15 de junho de 2020, e a Instrução

Normativa nº 45, de 15 de junho de 2020.

APOSENTADOS FEDERAIS: PROVA DE VIDA

SUSPENSA ATÉ 30/11
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Em caráter de urgência, o SINDIPREV

SERGIPE convoca todos os seus filiados

para fazer o recadastramento devido ações

do TCU e Ministério da Economia na

retirada de rubricas e desfiliações via

SIGAC/SIGEPE, sem a devida autorização

dos filiados. 

Fale conosco através do fone 98802 5662 (Nete) ou 98802 5663 (Regina).

URGENTE: FAÇA O SEU RECADASTRAMENTO NO

SINDIPREV

Tendo em vista o retorno gradual, o SINDIPREV está

antendendo em dias e horários diferenciados, sendo:

Dias: Segunda, Quarta e Sexta

Horário: 07 as 13h

Atentar para: Uso obrigatório de máscaras e não

permanecer no ambiente interno após o atendimento.

Informamos que, caso haja aumento de casos em

Sergipe, retornaremos ao atendimento Home Office.

https://sindiprev-se.org.br/


INFORME JURÍDICO
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Em reunião do Jurídico ocorrida no dia 28 de outubro, via videoconferência, para

discutir e deliberar sobre os andamentos dos processos pendentes, a assessoria

deliberou os seguintes encaminhamentos:

EXCLUSÃO DO PCCS E URP

O ataque voraz do Governo e do TCU sobre os servidores ativos e aposentados, chamou

a atenção pelo fato do TCU não acatar a tramitação do PCCS e URP no STJ, obrigando o

Ministério da Saúde e Trabalho a extinguirem as rubricas acima citadas. Uma relação de

10 (dez) servidores nos foi informada para a retirada das rubricas, e o reconhecimento

destes ao SINDIPREV como substituto processual nestes e outros processos. Tendo em

vista a urgência, a Coordenação e assessoria encaminharam reunião com estes

servidores, próxima sexta, 30, para assinatura de minuta que resguarde o direito destes

às rubricas e ação administrativa junto à AGU (Advocacia Geral da União) sobre o

resguardo do direito e a incompetência do TCU em descumprir decisões judiciais. O

SINDIPREV SERGIPE, conforme deliberação em plenária estatutária, só encaminhará

processos judiciais e administrativos de servidores filiados ao sindicato.

EXCLUSÃO DO PCCS E URP

A demora no julgamento dos processos, por parte do judiciário estadual, tem

incomodado a direção e base do SINDIPREV. 

O julgamento procedente de um processo, nos criou o sentimento de que teríamos

celeridade em todos os outros, mas ficamos frustrados pelo atraso e justificativa, em

2020, com a pandemia que serviu de justificativa para a lentidão. A Primeira Turma do

judiciário Estadual, teve o entendimento de que o processo deveria seguir para a Justiça

Federal, por se julgarem incompetentes. 

Esta decisão não foi seguida pela Segunda Turma do Judiciário que entendeu que a

Justiça Estadual poderia, SIM, julgar os processos do PASEP contra o Banco do Brasil.

Tendo em vista o reconhecimento da Segunda Turma em prosseguir com as ações, a

assessoria do SINDIPREV SERGIPE “acendeu a luz” da possibilidade de discutir, a partir

de agora, todas as ações do PASEP, já que a possibilidade foi suscitada pela decisão da

Segunda Turma. 

Tendo em vista a recente decisão, a assessoria jurídica do SINDIPREV SERGIPE decidiu

encaminhar “todas as ações do PASEP” até o final do mês de novembro, via AÇÃO CIVIL

PÚBLICA para que o direito do servidor “filiado ao SINDIPREV” seja discutida e garantida

em Sergipe.

https://sindiprev-se.org.br/
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PROCESSOS GEAP E PECÚLIO

Os processos individuais da GEAP, tem sido motivo de satisfação para nossos filiados

que foram lesados, financeira ou moral, pela prestadora. O alto número de processos,

porém, mudou o entendimento de parte do judiciário que, além de não garantir a

gratuidade processual, se nega a conceder decisão favorável por entender que o

SINDIPREV quer o fim da GEAP.Sabemos nós que o SINDIPREV quer apenas resguardar

o direito do filiado, onde continuaremos firmes nas ações e discussões

processuais.Quanto ao PECÚLIO, “todas as ações foram impetradas e aguardam perícia

nos cálculos”.

PROCESSOS DE PERICULOSIDADE DOS VIGILANTES

A assessoria jurídica do SINDIPREV decidiu impetrar todas as ações pendentes até o

mês de novembro, após o recebimento do complemento documental. As ações

estavam aguardando o complemento para não haver contestação judicial.

https://sindiprev-se.org.br/


BENEFÍCIOS PARA OS FILIADOS

O SINDIPREV proporciona uma série de benefícios aos seus filiados e

dependentes, sendo:
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UNIT

Desconto de 15% para filiado e 10% para dependentes.

FACULDADES PIO X - FANESE 

Desconto de 20% para filiados e dependentes

FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ

Desconto de 40% para filiados e dependentes

CARTÃO BOOM CARD 

Cartão dá acesso a descontos em 5 mil estabelecimentos em todo Brasil

PSICOTERAPEUTA 

O SINDIPREV está disponibilizando Psicoterapeuta em tempos de isolamento social

SESC / SENAC

Desconto de 20% em Sergipe

SINDIPREV-SE.ORG.BR/

REDES SOCIAIS

https://www.facebook.com/sindiprevse.naluta
https://www.instagram.com/sindiprevse/
https://www.youtube.com/channel/UCwFcLUlRDbZQ7tYoo-nFdJA?view_as=subscriber
https://sindiprev-se.org.br/

