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Agenda:
Próxima reunião de aposentados e 
pensionistas está prevista para 22 de março.
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SINTSEF em campanha eleitoral: 
participe deste momento

O SINTSEF/CE está em processo eleitoral. No próximos dias 4 e 5 de 
março os filiados votarão para eleger a Direção Colegiada da entidade 
e as coordenaçãos das oito Delegacias Sindicais do interior do Estado.

Este momento é de suma importância para o futuro da entidade. 
A Direção Colegiada e cada coordenação de Delegacia Sindical 
permanece no cargo por três anos, sendo, portanto, entregue a estas 
pessoas a confiança de organizar os servidores federais no Ceará por 
todo este período.

Sendo assim, sua participação é muito importante. Receba os 
informativos de cada chapa, confira as proposta, conheça os nomes 
que se disponibilizam e faça uma escolha responsável, afinal, é o 
sindicato que representa você enquanto servidor federal.

No site do SINTSEF/CE (www.sintsefceara.org.br) estão 
disponibilizadas as composições das chapas na íntegra. Confira! O 
SINTSEF/CE conta com você em mais esse momento decisivo.

A Comissão Eleitoral, de conformidade com o Art. 10 do Regimento 
Eleitoral e baseado no Capítulo VI do Estatuto do SINTSEF/CE, convoca 
ELEIÇÃO para a Direção Colegiada, Conselho Fiscal e Coordenações 
das Delegacias Sindicais de Base do SINDICATO DOS TRABALHADORES 
DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ (SINTSEF/
CE), Gestão 2013/2016, nos dias 4 e 5 de março de 2013, com horário 
mínimo de funcionamento da mesa coletora de voto de 08 (oito) 
horas diárias, obedecendo as seguintes condições: 1) Para cargos 
diretivos do Sindicato só poderão candidatar-se os(as) filiados(as) 
com prazo mínimo de 12 (doze) meses de filiação, conforme Art. 
34 do Regimento Eleitoral, e poderão votar os(as) filiados(as) com 
prazo mínimo de 02 (dois) meses de filiação (Art. 52 do Estatuto); 
2) O quórum mínimo da eleição é de 40% + 1 (quarenta por cento 
mais um), se concorrerem mais de uma chapa; e 30% + 1 (trinta por 
cento mais um), se concorrer uma única chapa dos(as) filiados(as) em 
condições de votar, conforme Art. 5 do Regimento Eleitoral. O número 
de filiados(as) em condições de votar é de 9.088 (nove mil e oitenta 
e oito); 3) As chapas só poderão ser registradas com o número total 
dos candidatos aos cargos efetivos e suplentes (Art. 16 do Regimento 
Eleitoral); 4) O registro das chapas dar-se-á a partir da publicação do 
Edital até 10 (dez) dias subseqüentes (Art. 15 do Regimento Eleitoral) 
e far-se-á mediante requerimento à Comissão Eleitoral, em duas vias, 
devendo conter nome completo dos candidatos, número de inscrição 
no Sindicato, cópia da identidade, assinatura de cada candidato e 
respectivo cargo na chapa; 5) A Comissão Eleitoral funcionará na sede 
do SINTSEF/CE, sito à Rua 24 de Maio, 1201 – Centro – Fortaleza/CE, 
de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas. 

Fortaleza, 31 de janeiro de 2013.

Edital de convocação
Eleições 2013-2016

Ednir Alberto de Carvalho Lima
Esdras dos Santos Silveira
Francisca de Castro Fialho
Francisco Airton Girão
José Hibiss Farias Ribeiro

Luziana Emidio Laureano
Maria Ferreira de Brito
Raimundo Nonato Costa Júnior
Vera Lúcia Farias Level 
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DIREÇÃO COLEGIADA

COORDENAÇÃO GERAL
Carlos Alberto Nascimento Nogueira
Luciano de Andrade Filgueiras Filho

COORDENAÇÃO DE FINANÇAS
Antônio Alfredo Moreira da Silva
José Valmir Braga 

COORDENAÇÃO JURÍDICA
Edmundo Coutinho de Andrade
José Ribamar dos Santos Lima
Manuel de Paula Barros Jr.

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Elias Gomes de Andrade
Francisco Gonçalves Vieira
José Amorim Neto

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO 
POLÍTICA E SINDICAL
Ana Maria de Fátima Afonso Braga
Onidracir Ribamar Soares do Rosário
Rufino Antonio Linhares

Jurídico

O setor jurídico do SINTSEF/
CE está movendo uma nova 
ação para os servidores da 
ativa, com o objetivo de 
impedir que União realize o 
desconto da contribuição 
para o plano de seguridade 
social (PSS) sobre a parcela da 
gratificação de desempenho 
que não será incorporada 
quando da inatividade do 
servidor.

Explicando melhor:
Enquanto é da ativa o 

servidor tem o desconto do 
PSS em todos os “pontos” da 
gratificação de desempenho. 
No entanto, quando 
aposenta-se, a gratificação 
de desempenho não é 
incorporada plenamente. 
Mesmo assim o governo 
continua descontando o 
PSS na parcela que nem 
vai para inatividade. Ora, 
se o PSS é usado para a 
aposentadoria por que deve 
ser descontado em valor 
que não será incorporado na 
aposentadoria?

Reforçando:
Em regra, a respectiva 

vantagem não se incorpora, na 
integralidade, aos proventos 
de aposentadoria do servidor.

É importante destacar 
que a proposta desta ação 
não entra em conflito, 
em absolutamente nada, 
com o direito à paridade 
remuneratória constitucional.

Na paridade remuneratória 
constitucional a incidência se 
impõe apenas nas hipóteses 
de concessão de vantagem 
geral aos servidores ativos 
sem a respectiva extensão aos 
inativos. Isso não é o que não 
se verifica mais em relação 
às gratificações de atividade, 
dado à realização de um 
primeiro ciclo de avaliação 
funcional nos órgãos.

A referida ação é 
resultado, ainda, de uma 
análise cuidadosa realizada 
pela assessoria jurídica da 
CONDSEF.

Através da Nota Técnica 
AJN/CONDSEF n. 17/2012, a 
Confederação alerta para o 
problema de que o sistema 
remuneratório do serviço 
público federal compõe-se de 
gratificações não totalmente 
incorporáveis aos proventos de 
aposentadoria ou de pensão, 
nas quais a contribuição 
previdenciária tenha incidência 
sobre o valor integral da 
respectiva vantagem recebida 

pelo servidor no período em 
que estava em atividade Isso 
gera um desequilíbrio entre o 
dever contributivo do servidor 
e o dever retributivo do Estado.

O SINTSEF/CE entende 
ser inadmissível a aplicação 
de contribuição social sobre 
parcela de rendimentos 
que não se incorpora à 
aposentadoria. É esse ato 
que tenta sustar, através dos 
institutos jurídicos válidos no 
ordenamento brasileiro.

A documentação 
necessária para o ajuizamento 
da ação já está sendo 
recebida pelo sindicato e é 
importante que os servidores 
compreendam o valor dessa 
ação e compareçam para 
entregar a sua documentação.

Documentos necessários:
Procuração
Declaração de pobreza
Cópia de RG e CPF
Cópia do comprovante de 
residência 
Cópia das fichas finaceiras dos 
últimos 05(cinco) anos
Cópia da última avaliação de 
desempenho funcional onde 
conste a pontuação atingida 
pelo servidor para efeito de 
pagamento da gratificação

Nova ação quer impedir o desconto da 
contribuição do PSS em gratificação que não 
for incorporada à aposentadoria

Ativos

Órgão Beneficiados Valor
Base Aérea 5 2.400,74

Com. do Exército 2 18.964,59
Funasa 23 116.858,73
Incra 10 6.753,28
IFCE 4 1.690,02

M. Agricultura 1 13.250,00
M. Fazenda 10 17.321,78
M. Saúde 121 108.413,96

M. Trabalho 11 6.513,20
M. Transportes 1 10.074,95

Total Geral 188 302.857,68

Orgão Beneficiados Valor
Base Aérea 1 230,44

Com. do Exercito 1 364,26
Dnocs 2 7.789,08
Funasa 17 33.199,68
Incra 8 6.681,45
INSS 1 6.628,01
IFCE 5 4.374,83

M. Agricultura 1 9.558,78
M. da Saúde 2 1.169,26
M. Fazenda 3 17.966,45

M. Minas Energia 1 10.000,00
M. Saúde 29 46.417,97

M. Trabalho 1 642,78
Total Geral 72 145.022,99

Confira as RPVs pagas em 
janeiro e fevereiro de 2013

Números

Servidores participam de reuniões festivas
Aposentados e Pensionistas

Nos dias 21 de dezembro e 25 de 
janeiro, a coordenação de aposentador e 
pensionistas recebeu os servidores deste 
segmento para duas reuniões festivas.

A primeira encerrou 
as atividades do ano de 
2012 com a presença 
do jornalista e radialista 
Nonato Albuquerque que 
ministrou palestra sobre 
espiritualidade.

Na ocasião foram 
sorteados brindes entre 
os presentes e discutidas 
questões de interesse 
geral dos aposentados e 
pensionistas.

Em 25 de janeiro, a 
reunião comemorou o dia 
do aposentado, transcorrido 
no dia anterior.

Também em homenagem àqueles 
que tanto fizeram pela nação brasileira, o 
sindicato publicou a mensagem abaixo 
em jornal de grande circulação no Estado.

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO
Francisco Adriano Duarte Fernandes
José Artur Camurça Torres
Vera Lúcia Cândido de Oliveira

COORDENAÇÃO SÓCIO-CULTURAL
Francisco Hélio Sampaio Furtado
Lucivaldo Farias Maciel
Maria José Colaço Rocha

COORDENAÇÃO DE APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS
Enoque Assis de Lima
Reginaldo César Queiroz do Ó
Antonio Barros Rodrigues

COORDENAÇÃO DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR
Maria Lúcia Pereira da Silva
Rosângela Vasconcelos de Azevedo

COORDENAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E 
SINDICALIZAÇÃO
José Cleiton Ferreira da Silva,
José Nogueira Gomes Neto
Jucilene Viana de Sousa

Aconteceu
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