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O Conselho de Repre-
sentantes de Base se re-
uniu em dois momentos 
após o V CONSERM. Na 
primeira reunião de  17 de 
novembro, a instância re-
tomou as discussões so-
bre a agenda de lutas do 
Sindicato e a continuidade 
na elaboração do Plano de 
Lutas para o ano de 2019.

Na pauta, foi debati-
do o processo eleitoral 
para escolha de novas(os) 
gestoras(es) nas unida-
des de ensino da capital 
e dadas as orientações 
jurídicas, especialmente 
a serem repassadas para 
candidatas(os) que estão 
dispostos a uma postura 
contrária às perseguições, 
arbitrariedades, ilegalida-
des e assédios praticados 
por orientação do Secre-
tário de Educação, Kléber 
Montezuma.

A campanha salarial de 
2019 foi discutida especifi -
camente na reunião de 1º 
de dezembro. 

No planejamento apro-
vado, o primeiro dia útil 
do ano de 2019 já terá a 
entrega da pauta de rei-
vindicações da categoria 
para a gestão municipal. 
Duas datas importantes 
para 2019 foram decidi-

das: 1ª Assembleia Geral 
Ordinária para o dia 12 de 
fevereiro e Conselho com 
o planejamento estratégi-
co no dia 02 de fevereiro, 
de 8h às 16h com local ain-
da a defi nir. Nesta primei-
ra reunião de 2019, as(os) 

representantes de base 
também irão debater Con-
juntura Política. O SIND-
SERM deverá realizar um 
Seminário tendo como 
tema o projeto Escola 
Sem Partido. A data será 
divulgada em breve.

Centenas de servidoras(es) 
foram surpreendidas(os) com 
descontos exagerados do Fa-
tor Moderador no contrache-
que do mês de outubro. 

Em reunião requerida 
pela Direção do SINDSERM 
,o IPMT justifi cou este pro-
cedimento arbitrário como 
sendo a forma adotada para 
corrigir o erro da Empresa 
Infoway, que deixou de des-

contar a co-participação nos 
contracheques desde setem-
bro de 2017, e que resolve-
ram cobrar agora, mantendo 
nos descontos um limite de 
10% do salário bruto.

Porém, a Direção do 
SINDSERM percebeu er-
ros em alguns extratos de 
servidores(as) e já foi co-
brada e realizada a devolu-
ção. Além disso, foi exigida 

a informação antecipada 
sobre os valores que serão 
descontados a cada contra-
cheque.  Para tanto, o IPMT 
forneceu o número de tele-
fone 3131 6110 para que o(a) 
servidor(a) seja informado(a) 
sobre os valores (retroativos 
ou atuais) que serão descon-
tados a cada mês. 

Além disso, assumiram o 
compromisso de facilitar o 

acesso antecipado aos ex-
tratos de valores de cada 
exame ou consulta, via SMS, 
para cada servirdor(a).  

É importante que os des-
contos abusivos sejam infor-
mados ao sindicato para que 
se identifi que no extrato as 
irregularidades e tomadas as 
medidas necessárias para a 
devolução ou representação 
judicial, conforme o caso.

IPMT e os descontos do fator moderador
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A importante con-
quista de professoras(es) 
da Escola Municipal 
Barjas Negri é um exem-
plo para lutadoras(es) 
que não recuam perante 
as arbitrariedades e con-
fiam na direção do seu 
Sindicato. 

Foi conquistada a 
devolução de descontos 
indevidos por partici-
pação em Assembleias 
e indenização no va-
lor de R$ 500,00 para 
cada um(a). A falta, não  
colocada pela direção 
da escola, ocasionou a 
condenação da Prefeitu-
ra Municipal de Teresina 
(PMT) a devolver os va-
lores corrigidos.

Nos casos em que a 
própria Direção da uni-
dade de ensino registrar 
como falta uma partici-
pação em Assembleia, a 
mesma também deverá 
pagar por danos mate-
riais e morais.

Para evitar tal pro-
blema, a direção deve 
respeitar a legislação e 
não registrar falta, pois 
se trata de efetivo exer-
cício e existe o direito 
estabelecido de par-
ticipações em assem-
bleias até o limite de 
seis anuais para cada 
professor(a).

Veja, ao lado, o regis-
tro da decisão judicial.

Professoras(es) são indenizadas(os) e recebem devolução de
descontos indevidos por participação em assembleias

Vitória! 


