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A manhã de hoje (24) foi de preparação para 
o 12º Congresso do Sintsef. A Direção Colegiada 
e as coordenações das delegacias sindicais 
participaram de uma reunião para preparar a 
Assembleia Estatutária que acontecerá no dia 20 
de outubro, durante a programação do Congresso.

A tarde, o momento foi de aprimorar a gestão 
administrativa do Sindicato e das Delegacias. 
Além dos integrantes da direção e das coorde-
nações das delegacias, funcionários do Sintsef e 
convidados de entidades sindicais parceiras par-
ticiparam de palestra com Luiz Alves, auditor fis-
cal do Ministério do Trabalho. O tema abordado 
foi o eSocial voltado para as entidades sindicais. 

Atenção! Como proceder
1. preencher o referido formulário;
2. protocolar o “Termo de Opção” junto ao recursos 
humanos do respectivo órgão, guardando consigo 
uma cópia com o carimbo ou outro comprovante de 
protocolo. 
Quem tem direito?
• Aposentados(as) pelo ART. 3°, 6° e 6°-A da Emenda 
Constitucional (EC) 41/2003;
• Aposentados(as) pelo ART. 3° da EC 47/2005;
•Ter recebido 60 meses de gratificações  antes de se 
aposentar.

O prazo para os aposentados e pensionistas 
assinarem o termo de opção para 
incorporação das Gratificações vai até o dia 
31/10/2018.  A incorporação das gratificações 
depende da expressa opção do aposentado 
ou pensionista, que deve ser manifestada pela 
assinatura do “Termo de Opção”, cujo modelo 
encontra-se nos recursos humanos dos órgãos 
ou no setor jurídico do SINTSEF/CE.

Reunião com as coordenações das delegacias e palestra sobre o eSocial 
marcam dia de atividades no Sintsef

Em rápida entrevista Alves nos disse:
O que é o eSocial?  

É o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das 
Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhis-
tas. Ele tem o objetivo de unificar dados sobre 
todos os trabalhadores de empresas e organi-
zações.
Como está sendo implantação desse sistema e 
quais os desafios? 

Começou com as grandes empresas em ja-
neiro de 2018, em julho se abriu para a entrada 
das demais (incluindo sindicatos e associações), 
em janeiro de 2019 começa a implantação no 
serviço público e a expectativa é encerrar todo 
o processo de implantação até julho de 2019. 
É uma mudança de cultura e as entidades vão 
precisar de assessoria nesse processo. Por isso 
momentos como o de hoje são tão importantes.

Reunião da manhã î

Luis Alves em palestra no Sintsef ->

https://www.facebook.com/SINTSEFCE/
https://www.youtube.com/watch?v=uKvivAyx1hI
https://soundcloud.com/sintsefceara
http://www.sintsefceara.org.br

