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ANO I – EDIÇÃO Nº 01 – DE 27/09 À 10/10 DE 2007 – PERIÓDICO QUINZENAL

JUSTIÇA CONCEDE LIMINAR

SITMAR CONSEGUE LIMINAR NA JUSTIÇA CONTRA PREFEITURA DE ARIQUEMES
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ariquemes-SITMAR, conseguiu no dia
25/10/2007 uma importante vitoria a favor dos servidores públicos municipais. O
departamento jurídico do sindicato entrou com um Mandato de Segurança com pedido de
liminar, pedindo o fim do desconto previdenciário indevido do salários dos servidores. A
justiça entendeu que “as vantagens não possíveis de incorporação, não podem integrar o
calculo para desconto previdenciário”. Com isto os advogados do Sindicato Dr. Michel
Madella e Dr. Norberto Rigolon já estão protocolando uma nova ação pedindo a restituição
imediata da cobrança indevida feito pela Prefeitura nos meses anteriores. Desde o mês de
Setembro que a Diretoria do Sindicato vem tentando com o Secretário de Gestão Sr.
Marcello e a Procuradoria do Municipio um entendimento sobre a cobrança, mas como
sempre não houve um consenso e no entendimento dos mesmos o calculo dos 11%
deveria ser cobrada sobre um todo do salário do servidor, mesmo sem um parecer técnico
do IPEMA, ou mesmo do Ministério da Previdência. O Sindicato interveio por meio da
Justiça e conseguiu a liminar. Agora é so esperar a nova ação, pedindo a restituição
imediata dos descontos feitos indevidos, que os advogados do sindicato acredita que no
máximo em uma semana já teremos a decisão favorável da justiça.

SINDICATO CONSEGUE A QUARTA VITORIA NESTES 05 MESES DE EXISTÊNCIA
A Diretoria do SITMAR está comemorando neste novo período de reativação do Sindicato
04 importantes conquistas;
- O PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS,
- O REGIME JURÍDICO ÚNICO,
- O RETORNO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO
- E A LIMINAR DA JUSTIÇA IMPEDINDO A COBRANÇA INDEVIDA DO DESCONTO
PREVIDÊNCIARIO.

SINDICATO ENTRA NA BRIGA PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS
O SITMAR estará nesta semana tentando marcar uma reunião entre o Secretário de
Saúde, e o Secretário de Gestão juntamente com os agentes comunitários para tentar
achar uma solução o mais rápido possível, pois foi publicada uma nova portaria
1.761/24/07/2007/MS, em que fixa em R$ 532,00 o valor do incentivo de custeio dos ACS
repassado pelo Ministério da Saúde.Conforme publicação no site do Ministério da Saúde, o
valor repassado para o município de Ariquemes para Atenção Básica/Agentes
Comunitários de Saúde-ACS, no mês de Agosto/2007 foi de R 64.372,00 e no mês de
Setembro foi de R$ 63.840,00, portanto em referencia ao aos meses anteriores desde o
começo do ano, o aumento foi de R 17.300,00. Segundo o Presidente do Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde CONASEMS, Helvécio Magalhães Júnior, a
utilização dos recursos vai depender de cada gestor, “ele pode utilizar esse valor para
qualquer componente da atenção básica, inclusive para aumento de salário dos
Agentes”. A intenção do Sindicato é mediar uma solução para o aumento de salário dos
Agentes o mais breve possível, pois a categoria reclama que o salário base deles hoje é de
380,00 isto é bruto, que descontando os encargos cai para menos de uma salário mínimo.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA IPEMA AFIRMA QUE A DÍVIDA DA PREFEITURA GIRA
EM TORNO DE R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS)

Na cartilha distribuída pelo Instituto de Previdência do Municipio IPEMA neste mês, cita
que um levantamento realizado pelos técnicos do Ipema, o débito da Prefeitura Municipal
de Ariquemes para com o Ipema chega a casa dos R$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de
Reais). Desde o ínicio de 2005 já foram nomeadas 03 comissões para o levantamento real
da dívida do Município para com o Ipema, mas já se passaram 03 anos e a referidas
comissões não saem do papel. O Sindicato já esteve interpelando o Secretário Marcelo
dos Santos quanto o desenvolvimento dos trabalhos das comissões, mas o mesmo insiste
em dizer que até o momento ainda não foi possível, e assim vai se passando o tempo e a
Prefeitura mais uma vez vai enrolando os servidores. Mas o Sindicato já se cansou e vai
interpelar judicialmente e até mesmo denunciar no Ministério da Previdência o descaso do
município para com o levantamento da dívida, que inclusive poderá sofrer até sansões por
parte de transferências de recursos da União. Já acionamos os advogados do Sindicato e
as providências já estão sendo tomadas, inclusive que se faça ainda neste ano a inclusão
no orçamento do Municipio de 2008, o reconhecimento da dívida.

AUXILIO ALIMENTAÇÃO É DEVOLVIDO

Depois de muita luta por parte dos Sindicatos, o Prefeito juntamento com sua
equipe da Prefeitura de Ariquemes enviou e a Câmara Municipal de Ariquemes,
aprovou nesta segunda-feira, 15, em sessão ordinária o Projeto de Lei nº 1.710
que concede a parte dos servidores púbicos o retorno do auxílio alimentação no
valor de 100 reais, retroativo a primeiro de outubro e definido por cargos e não

por teto salarial. Infelizmente por insensibilidade do Executivo Municipal e sua
equipe cerca de 120 servidores do Setor Administrativo, Secretaria de Obras e
Secretaria de Saúde ficaram de fora do benefício em função de que ganham um
pouco mais de 700 reais. Mas a luta continua, o Sindicato fará reinvidicação
junto ao Prefeito Municipal para que a partir de Janeiro de 2008, seja incluídos
todos os Cargos Efetivos, que ficaram sem o Auxilio.
Cargos efetivos contemplados:
SAÚDE - Agente Comunitário de Saúde – Assistente de Saúde – Técnico de Saúde I
EDUCAÇÃO – Agente de Serviço Escolar - Agente Educacional – Agente Gestão Escolar
ADMINISTRAÇÃO – Agente de Serviço – Agente de Vigilância – Agente de Conservação Agente de Gestão Pública.

BASTIDORES
26 / 10 / 2007

BESTEIRA 1
Infelizmente os fatos só comprovam os atos e as medidas impensadas que a maioria dos assessores
do Prefeito Confúcio Moura, tomam , não se sabe com a anuência dele ou não, sempre acaba dando
prejuízo político para o Chefe do Executivo Municipal em Ariquemes.

BESTEIRA 2
Foi assim quando da elaboração do PCCS dos servidores que os secretários de Confúcio Moura queria a
todo custo votar o Projeto a toque de caixa, os Sindicatos pediram para eles aguardarem, não quiseram
foram para o embate e perderam, tiveram que aguardar se solucionar todos os problemas que o
projeto tinha.

BESTEIRA 3
Não foi diferente com o Projeto do Regime Jurídico Único, aliás pior, nesta questão os Secretários de
Confúcio Moura, chegaram ao absurdo de tentar inserir no referido projeto um artigo pra lá de
inconstitucional, que tinha como objetivo prejudicar os servidores, ou prendê-los no cabresto, queriam
acabar com a instabilidade dos funcionários, foram para o embate e perderam.

BESTEIRA 4
Lembram do auxílio alimentação a mesma coisa tirou o mesmo de madeira grosseira, sem o menor
respeito com os servidores e afirmaram , inclusive o Prefeito Confúcio Moura que jamais iria recolocar
de volta o benefício, Gilvan Ramos, Secretário de Fazenda, chegou ao absurdo de afirmar que o
Prefeito Confúcio Moura preferia perder o mandato a ter que dar de volta o auxílio alimentação, foram
para o embate com o SITMAR e perderam novamente tiveram que devolver o beneficio.

BESTEIRA 5
Agora foi a vez do desconto absurdo de 11 por cento em cima do valor bruto do salário dos servidores
público, pior que esta “bobagem” só atingia os servidores considerados pequenos, o SITMAR pediu ao
Secretário de Controladoria e Gestão Marcelo Santos que recuasse da decisão e sentasse para discutir
esta medida que foi colocada de goela abaixo nos contra-cheques dos servidores, não concordou e
novamente foram para o embate e perderam na Justiça, que concedeu a Liminar determinando a
Prefeitura que suspendesse o desconto.

BESTEIRA 6
O pior de tudo isso é que pelo jeito a coisa vai continuar e estas pessoas não percebem ou se
percebem preferem passar por bobo a ter que enxergar que estas medidas antipáticas, que não
ajudam o município em nada só prejudicam o Prefeito Confúcio Moura.

BESTEIRA 7
Pior do que isso, e é a indagação de todos, por qual motivo o Prefeito Confúcio não toma uma medida
drástica com o objetivo de colocar cada uma destas pessoas no seu devido lugar, a não ser que o Chefe
do Executivo concorde com todas estas medidas que a cada dia faz com que ele perca a sintonia com
os funcionários públicos, que em todas estas questões acima citadas só iriam ser prejudicados, só não
foram por intervenção do SITMAR.
Por Edirceu Lima

SECRETÁRIO DIZ QUE MUNICÍPIO GASTA 300 MIL REAIS COM PORTARIAS EM
ARIQUEMES
A informação de que a folha de pagamento dos funcionários portariados é maior do que a dos
funcionários efetivos do quadro administrativo, foi confirmada pelo próprio Secretário de Fazenda
Gilvan Ramos, a denúncia já havia sido feita pelo Sindicato dos Trabalhadores do Município de
Ariquemes – SITMAR.
Esta seria uma das opções do Prefeito Confúcio Moura para devolver o auxílio alimentação dos
servidores, diminuir a folha de pagamento dos portariados, no total são 209 portarias que consomem
300 mil reais sem impostos, se contabilizarmos tudo esta folha fica e torno de 363 mil reais . Gilvan
disse ainda que a folha de pagamento do município com os 210 mil reais dos médicos chega a 2
milhões e 600 mil reais, já inseridos todos os impostos.
Por Edirceu Lima

PRESIDENTE DO SITMAR CONVIDA TODOS SERVIDORES À SE FILIAREM NO
SINDICATO

O Presidente Osvaldino N. do Sindicato dos Trabalhadores SITMAR, convida todos os
servidores a se filiarem no Sindicato, pois hoje contamos com 350 servidores filiados, e a
meta da Diretoria é chegar a 1.000 até Dezembro/07, pois o sindicato hoje já é uma
realidade, e depois das conquistas neste Trimestre, conseguimos mostrar a todos
servidores que o Sindicato é do Servidores, e que a Diretoria Eleita são servidores que
merecem todo o respeito, pois são servidores efetivos e lutam para que o servidor público
municipal possa ter suas reinvidicações s atendidas. Neste mês de Novembro, estaremos
realizando uma Assembléia Geral para aprovação do Plano de Reinvidicações do Ano de
2008.

