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SINDSFOP - GESTÃO 2017/2020 - “A força e a voz dos servidores na construção de um Sindicato para todos”

ATUAÇÃO DO SINDSFOP NA CÂMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
Toda terça-feira às 14h, pelo menos um membro do SINDSFOP comparece à reunião de comissão da Câmara Municipal de Ouro Preto com o intuito de acompanhar de perto as
decisões sobre Leis e Resoluções do Município.
Desde o início da gestão, o SINDSFOP apresentou nove
(09) pareceres para Projetos de Leis e Resoluções que interferem, direta ou indiretamente, nos direitos do servidor
público municipal. Este acompanhamento faz suporte aos
diretos dos servidores, uma vez que o Sindicato acompanha de perto os interesses dos seus sindicalizados.

AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS CONQUISTAM IMPORTANTE REPASSE

Garantia do repasse do Incentivo Financeiro aos Agentes de Saúde e Edemias é aprovado na
Câmara Municipal de Ouro Preto
Uma tarde histórica para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias de Ouro Preto. O Projeto Lei 173/2019 que autoriza o executivo municipal a repassar o
Incentivo Financeiro Adicional às categorias foi aprovado por unanimidade pelos vereadores
presentes na Reunião Ordinária da CMOP do dia 14 de maio.
O servidor Luiz Israel da Conceição fez uso da tribuna durante a reunião. Ele lembrou que as
categorias vêm lutando por este incentivo desde 2014, destacando a importância da união e
empenho destes servidores para conquista deste tão sonhado direito.
O projeto de Lei garante um repasse integral deste recurso às categorias, sendo que 40% será
repassado automaticamente e, outros 60% ficarão condicionados ao cumprimento de metas
anuais.
O diretor do SINDSFOP, Gustavo Freitas,
acompanhou de perto a luta das categorias,
participou da construção e discussão do projeto junto à gestão municipal. “A união e participação efetiva dos servidores durante todo
o processo foi fundamental para garantir o repasse deste recurso”, salientou Gustavo.
O Incentivo Financeiro Adicional é um recurso não trabalhista, repassado aos municípios
pelo Governo Federal com objetivo de reforçar as políticas de atuação dos Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Combate a
Endemias.
A diretoria do SINDSFOP reitera seu compromisso na luta em defesa dos direitos dos
servidores públicos municipais e do fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DEBATE DO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N°132/2018
Na dia 02 de maio, o SINDSFOP, representado pela Diretora Financeira Alexandra
Albano, participou da Audiência Pública sobre o debate do Projeto de Lei Ordinária
n°132/2018 que cria a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de
Ouro Preto – ARSEOP, e dá outras providências.
Diversos serviços públicos serão fiscalizados pela agência, assim como previsto no
artigo 4º do PLO nº132/2018: “Serviço de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, iluminação pública, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, serviços de saúde e demais serviços públicos concedidos em regime de parceria público
privada ou concessão comum nos moldes das Leis 8.987/1995 e 11.079/2004”.
O SINDSFOP está acompanhando ativamente a discussão do tema, estando presente também nas reuniões de
comissões da Câmara Municipal de Ouro Preto, onde o projeto de lei está em tramitação, reafirmando seu compromisso na luta pela valorização do servidor e por melhores condições de trabalho.
A comissão de reformulação do Estatuto do Servidor atua
desde 2018 e se reúne semanalmente para discutir todos os
pontos da lei geral que rege os direitos e deveres dos servidores públicos municipais.

REFORMULAÇÃO DO ESTATUTO DO SERVIDOR

A comissão é formada por membros do SINDSFOP, servidores e representantes da gestão municipal e está aberta para
sugestões. O cidadão que desejar opinar sobre a revisão
do Estatuto do Servidor, poderá enviar um e-mail para o
endereço sindsfop@hotmail.com ou através da ouvidoria do
portal do SINDSFOP (www.sindsfop.com.br).

DATA BASE 2019 É APROVADO EM PRIMEIRA DISCUSSÃO NA CMOP
Foi aprovado em Primeira Discussão, na Câmara Municipal de Ouro Preto o Projeto de Lei Complementar nº
24/2019 – Data Base 2019. Esta votação dá força legislativa ao Acordo Coletivo celebrado entre o Município de
Ouro Preto e o Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Ouro Preto - SINDSFOP. O projeto
segue para Segunda Discussão e votação final nas próximas reuniões ordinárias da CMOP.

SINDSFOP PRESENTE
Alunos e servidores da Escola Municipal Professora Haydeé Antunes –
CAIC – clamam pela resolução das precárias condições em que se encontra esta
unidade de ensino. A diretoria do SINDSFOP esteve reunida no dia 14 de maio, no
turno da manhã, com os servidores da Escola Municipal Professora Haydeé Antunes – CAIC.
O encontro foi solicitado pelos servidores apara discutir demanda funcional da categoria e faz parte do programa #Sindsfoppresente, que vem realizando
reuniões nos diversos setores públicos municipais para levantamento da situação
de trabalho e das demandas dos servidores.
Durante a visita foi constatado total descaso do executivo municipal para
com a estrutura desta escola, que é uma das maiores do município (conta com
mais de 800 alunos matriculados em 03 turnos), sendo de necessidade urgente
uma reforma para corrigir diversos problemas observados.
A escola, que atende da creche ao ensino fundamental, está com aparência de abandono pelo poder público, envolta
em matagal, infestada de pombos (que espalham suas fezes pela quadra de esportes) e com diversas estruturas surradas
pelo tempo (calhas caindo aos pedaços, placas se soltando, entre outros problemas). Segundo relatos, quando chove, “as
goteiras são tantas que tem que ficar com sombrinha aberta dentro de sala de aula”. Considerando o grande espaço físico
da escola, somente banheiros são mais de 15, o número de auxiliares de serviço escolar é insuficiente, deixando estes servidores sobrecarregados, estressados e adoecidos com o serviço. Diversas outras queixas e demandas foram levantadas e
serão levas para cobrança junto ao executivo municipal.
O programa #Sindsfoppresente vem buscando a aproximação e aprofundamento do diálogo da atual diretoria com
os sindicalizados, procurando discutir a situação funcional dos servidores e construir soluções conjuntas para os problemas
encontrados.
O SINDSFOP está comprometido na luta pela valorização do servidor e por melhores condições de trabalho, para
isso, convocamos a participação ativa dos servidores neste processo!
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