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Sindical  realiza
debate  sobre o IPREV

O Sindical realizou, na quinta-feira
(28), um debate para tratar de temas
relacionados ao Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do
DF (IPREV-DF). O evento foi realizado
em parceria com o Fórum em Defesa
do Servico Público do DF e teve a
participação de representantes de
entidades e de servidores da CLDF.

O encontro teve, também, o objetivo
de restabelecer e fortalecer as
discussões do Fórum em torno do tema,
haja vista o conjunto das entidades,
integrantes desse colegiado, ter
participado da elaboração da Lei 769/
2008, aprovada na CLDF, ter
acompanhado a implantação do RPPS
no DF e ser responsável pela indicação
de boa parte dos conselheiros do
Instituto de Previdência do DF.

A assessoria jurídica do Sindical
iniciou o debate com uma apresentação,
do advogado Leandro Madureira,
especialista em direito previdenciário, a

respeito da aposentadoria especial,
relativa aos servidores públicos que
trabalham em condições insalubres.
Leandro alertou para a atenção especial
que se deve ter sobre o tema. “O que nós
defendemos, com base na constituição,
é que esse trabalhador possa se
aposentar de forma diferenciada em
virtude da exposição a agentes insalubres”.

Após a exposição dos temas, a
assessoria esclareceu as dúvidas dos
participantes. Entre as entidades
representadas no debate, estiveram o

Sindser, Sinpro,
Sindsasc, Sindifico,
Sae e AsteSaúde.
Um novo encontro
foi agendado para o
dia 4 de setembro,
às 14h, na sede do

Sindsasc/DF.
O IPREV-DF foi regulamentado pela

Lei 769/2008, que prevê a existência de
um Conselho Deliberativo composto por
14 conselheiros, sendo sete represen-
tantes das administrações e sete
representantes dos servidores.  O Fórum
foi responsável pela indicação dos conse-
lheiros representantes dos servidores
públicos, a posse aconteceu no final de
2009. O diretor financeiro do Sindical,
Haroldo Barth é o representante do Sindical
no Conselho de Administração do IPREV.

O assunto é: insalubridade

SINDICAL - Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Diretoria: Josimar
Oliveira – Presidente; Moacyr Martins Amaral Filho – Diretor Secretário; Tânia Maria da Silva Oliveira - Diretora de
Administração; Marcio Roberto Mendes Batista - Diretor de Assuntos Jurídicos; Haroldo Alois Barth - Diretor de Finanças;
Pedro Inácio da Silva - Diretor de Comunicação Social; Maria Deusa Cavalcante - Diretora de Formação Sindical; Maria do
Amparo Pereira de Araujo - Diretora de Assuntos Econômicos. Telefone: 3347 8400.

Atendendo aos questionamentos da categoria a
respeito das ações voltadas à insalubridade,
informamos que tramita no Tribunal de Justiça do DF,
uma ação coletiva, movida pelo Sindical, em que se
cobra o direito ao recebimento da parcela do adicional
de insalubridade nos períodos de “afastamentos
legais” (férias e licenças) bem como o pagamento do
referido valor desde o reconhecimento do momento
em que é devida a referida parcela. A ação pede ainda
que todo o período trabalhado em condições
insalubres seja considerado para fins de

aposentadoria especial. “Serve a presente ação para
que o Distrito Federal seja condenado a pagar pelas
diferenças do adicional de insalubridade, que não foi
pago aos servidores elegíveis para o seu recebimento,
quando de ausência por férias ou licenças tidas como
de efetivo exercício, bem como para que o tempo
trabalhado em tal atividade seja reconhecido para
os fins de aposentadoria especial...”.

O processo corre na 2ª Vara de Fazenda Pública
do DF e já está concluso para julgamento. Ele pode
ser acompanhado pelo nº 2013.01.1.168765-0.

Reuniões Setorias:
Dias 17/09, 18/09 e 19/09.

Fique atento ao calendário de lutas do PCCR!
Lembramos aos servidores que o
material de divulgação da
campanha pode ser solicitado na
sede do Sindical.

Mobilizações na galeria:
Dias 09/09, 23/09 e 30/09.
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