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No dia do calote de julho a categoria se reuniu em 6 assembleias regionais se 
preparando para a assembleia geral de agosto, ciente da necessária retomada da 
luta frente aos diversos ataques contra nossos direitos que prometem vir. Seja 
pelo governo federal, seja pelo distrital, a ameaça de retrocessos nos direitos 
historicamente conquistados pelos(as) trabalhadores(as) é cotidiana e a lista é 
extensa: PLP 257, Reforma(ou desmonte?) da Previdência,  terceirização, 
suspensão de concursos e nomeações, etc.
O governador do DF tem afirmado que pagará a terceira parcela do nosso 

reajuste, já totalmente defasado com a inflação em mais de 10%, mas temos 
que ficar atentos(as) e organizados(as), em permanente estado de mobilização 
contra um possível novo calote e sem parar de lutar por melhores condições de 
trabalho.
Nas assembleias regionais também iniciamos a discussão sobre uma futura 

reestruturação das carreiras. Foi um importante momento para discutirmos com 
calma várias outras questões como concurso público, jornada de trabalho, 
desvios de função, a tabela horizontal e estratégias de luta para enfrentar o difícil 
período de retrocessos que vivemos.
Lembramos que as assembleias regionais não são uma instância de deliberação 

para pontos gerais da categoria, tendo uma finalidade consultiva.
Nesse informativo trazemos sínteses dos debates que ocorreram nas reuniões 

específicas com cargos, a situação no sistema socioeducativo, nossa prestação 
de contas e a previsão orçamentária e outras informações.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reuniões com Cargos 

Pedagogas(os) se organizando 

4º Reunião do Grupo Permanente de Pedagogos(as) da 
SEDESTMIDH

A Reunião aconteceu na sede do SINDSASC no dia 
15/05, às 9h, Estiveram presentes: Fabíola, Hernany, 
Graziele, Cristiane, Raqueline, Adrina;

 A reunião tinha como objetivo discutir e indicar um 
representante do grupo dos pedagogos para os 
encontros do FTSuas e dialogar sobre a proxima reunião 
com a Secretaria Adjunta e Subsuas que acontecerá no 
dia 30/06;

 A reunião começou com as discussão sobre o que é o 
FTSuas e sobre a importância de ter um representante 
dos pedagogos participando da reunião. Fórum tem 
reuniões mensais, geralmente, na sede do Sindicato e 
plenárias que acontecem em outros locais maiores. É 
composto por representantes do Conselho do Serviço 
Social, Psicologia, Terapeutas Ocupacionais, Entidades e 
Sindicato. 

Agentes Sociais definem 
propostas em reunião 

No dia 16/06, uma reunião com agentes sociais de 
várias Unidades da SEDESTMIDH , ocorrida no 
sindicato, deu continuidade a discussões anteriores e 
avançou na definição de algumas propostas. 

Veja as principais deliberações:

1 - O sindicato acolhe a proposta referente à 
passagem do cargo ao nível superior e encaminha para 
discussão na categoria, cuja posição será definida em 
assembleia;

2 - O sindicato acolhe a proposta de criação da 
Gratificação por Atendimento ao Público (GAP), que 
também será remetida para discussão e deliberação da 
categoria em assembleia geral;

3-Enviaremos documento à SEDESTMIDH solicitando 
informações precisas sobre as atribuições dos(as) 
agentes sociais e orientações para funcionamento 
coeso das Unidades;

4 - Foi criada uma Comissão de Agentes Sociais para 
atuar junto ao sindicato. As pessoas indicadas foram: 
Helaine (Fercal), Felipe (Ceilândia Norte), Sílvia 
(Sobradinho), Ricardo (Guará) e Cleonice 
(Taguatinga);

5 - Produziremos cartilha de orientação sobre assédio 
moral e solicitaremos providências da secretaria 
quando tal problema for identificado nos locais de 
trabalho; 

6 - Procurar parlamentares da Câmara Federal para 
solicitar emenda ao PL que instituiu o adicional de 
insalubridade às(aos) assistentes sociais, propondo 
que seja extensivo a todos que trabalharem na 
assistência social; 
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Reunião setorial com os especialistas 
Em julho também realizamos reunião específica 

com os especialistas. Nessa reunião foram 
levantadas diversas situações vivenciadas dentro 
das unidades em relação ao serviço, à estrutura e ao 
contexto atual de trabalho. Muitas situações 
surgiram e foram amplamente debatidas até que se 
chegou a um consenso sobre o que deve fazer parte 
da pauta de reinvindicações. Tal pauta inclui 
elementos novos e reforça elementos já 
contemplados na pauta anterior a citar: Urgente 
melhoria das condições de trabalho, Revisão da 
portaria 237/2005, Repúdio ao movimento de 
terceirização dos serviços, Mais vagas para 
especialista no concurso público, Revisão da 
estrutura da SEDESTMIDH, Educador Social - nível 
Superior, Formulação e criação de protocolos de 
atendimentos por serviços e equipamentos, 
capacitação dos servidores e Garantia de que as 
funções comissionadas sejam preenchidas por 
profissionais capacitados.
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No dia 02/06, estiveram reunidos dezenas de auxiliares de assistência social (AAS) quando se discutiu a situação 
dos servidores desse cargo e suas condições de trabalho. A reunião contou com a presença da Dra. Mariza Dias e do 
Dr. Luis Filipe, ambos da Riedel Advocacia que responderam às dúvidas quanto às questões jurídicas.
Ao final foram aprovadas algumas decisões entre as quais foram destacadas:

1- Defender e lutar pelo princípio de "trabalho igual, salário igual", com as remunerações sendo conforme as 
funções e não os cargos;
2 - Definir as atribuições dos cargos com especificação das funções efetivamente exercidas;
3 - Solicitar audiência com as secretarias do GDF associadas à carreira;
4 - Concluir estudos jurídicos com vistas a ações futuras;
5 - Procurar o Conselho Nacional de Assistência Social para definições sobre o cargo;
6 - Posicionar contra a extinção do cargo de auxiliar;
7 - Criar uma Comissão de Auxiliares para atuar junto com a direção do sindicato;
8 - Solicitar junto à SEDESTMIDH todo o histórico documental que envolva o atual cargo de AAS;
9 - Assegurar a participação de auxiliares nas capacitações conforme a função que exerçam;
10 - Lutar para que o Plano de Carreira não exclua os auxiliares;

A Comissão de Auxiliares ficou assim composta: Edglay, Ronaldo, Vânia, Simone e Cida. O presidente do sindicato, 
Clayton, e a Diretora Geral, Carmem, também participarão. 
 

Avança a organização dos(as) Auxiliares

Primeira reunião com Técnicos Administrativos 

No dia 02/06, estiveram reunidos dezenas de auxiliares de assistência social (AAS) quando se discutiu a situação 
dos servidores desse cargo e suas condições de trabalho. A reunião contou com a presença da Dra. Mariza Dias e do 
Dr. Luis Filipe, ambos da Riedel Advocacia que responderam às dúvidas quanto às questões jurídicas.
Ao final foram aprovadas algumas decisões entre as quais foram destacadas:

1- Defender e lutar pelo princípio de "trabalho igual, salário igual", com as remunerações sendo conforme as 
funções e não os cargos;
2 - Definir as atribuições dos cargos com especificação das funções efetivamente exercidas;
3 - Solicitar audiência com as secretarias do GDF associadas à carreira;
4 - Concluir estudos jurídicos com vistas a ações futuras;
5 - Procurar o Conselho Nacional de Assistência Social para definições sobre o cargo;
6 - Posicionar contra a extinção do cargo de auxiliar;
7 - Criar uma Comissão de Auxiliares para atuar junto com a direção do sindicato;
8 - Solicitar junto à SEDESTMIDH todo o histórico documental que envolva o atual cargo de AAS;
9 - Assegurar a participação de auxiliares nas capacitações conforme a função que exerçam;
10 - Lutar para que o Plano de Carreira não exclua os auxiliares;

A Comissão de Auxiliares ficou assim composta: Edglay, Ronaldo, Vânia, Simone e Cida. O presidente do sindicato, 
Clayton, e a Diretora Geral, Carmem, também participarão. 
 

No dia 02/06, estiveram reunidos dezenas de auxiliares de assistência social (AAS) quando se discutiu a situação 
dos servidores desse cargo e suas condições de trabalho. A reunião contou com a presença da Dra. Mariza Dias e do 
Dr. Luis Filipe, ambos da Riedel Advocacia que responderam às dúvidas quanto às questões jurídicas.
Ao final foram aprovadas algumas decisões entre as quais foram destacadas:

1- Defender e lutar pelo princípio de "trabalho igual, salário igual", com as remunerações sendo conforme as 
funções e não os cargos;
2 - Definir as atribuições dos cargos com especificação das funções efetivamente exercidas;
3 - Solicitar audiência com as secretarias do GDF associadas à carreira;
4 - Concluir estudos jurídicos com vistas a ações futuras;
5 - Procurar o Conselho Nacional de Assistência Social para definições sobre o cargo;
6 - Posicionar contra a extinção do cargo de auxiliar;
7 - Criar uma Comissão de Auxiliares para atuar junto com a direção do sindicato;
8 - Solicitar junto à SEDESTMIDH todo o histórico documental que envolva o atual cargo de AAS;
9 - Assegurar a participação de auxiliares nas capacitações conforme a função que exerçam;
10 - Lutar para que o Plano de Carreira não exclua os auxiliares;

A Comissão de Auxiliares ficou assim composta: Edglay, Ronaldo, Vânia, Simone e Cida. O presidente do sindicato, 
Clayton, e a Diretora Geral, Carmem, também participarão. 
 

No dia 10/06, houve a primeira reunião específica com técnicos(as) administrativos no sindicato. Na ocasião foram discutidas as questões 
referentes à especialidade entre as quais foram destacadas:
1 - Necessidade de melhorar a gratificação para a área meio;
2 - Unir as gratificações das Unidades de proteção social básica às da especial;
3 - Discussão sobre elevar o cargo ao nível superior;
4 - Lutar imediatamente contra o desvio de função;
5 - Reivindicar que os(as) servidores(as) que atuam na área meio, porém com funções finalísticas, recebam a gratificação correspondente;
6-Denunciar situações de assédio e constrangimento nas Unidades, bem como atuar por melhores relações interpessoais nos locais de 

trabalho.
 Alguns dos itens acima constituem uma relação inicial de demandas, cuja adoção pelo conjunto da categoria dependem de aprovação em 

assembleia geral. 
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SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

Assembléia Antidemocrática  

No dia 16/05/15, foi realizada a Assembleia para 

ratificação do SINDSSE e dissociação do SINDSASC da 

Carreira Socioeducativa. Os servidores que eram 

contrários à criação do SINDSSE foram desrespeitados no 

direito de expressar suas opiniões, num episódio triste 

que enfraqueceu nossa categoria, a Carreira 

Socioeducativa e o próprio Sistema Socioeducativo.

Não é possível concordar com um sindicato que se 

funda e se consolida por meio de práticas obscuras e 

antidemocráticas. Desde a Assembleia de sua criação, 

em 2012, servidores que buscavam um sindicato que 

respeite a opinião de todos os servidores, 

indistintamente, já foram desrespeitados. 

Mais uma vez, o SINDSSE é recriado com uma estrutura 

que não respeita a opinião de segmentos da Carreira 

Socioeducativa. E com isso não podemos concordar. Por 

mais que estejam em menor número, uma instituição 

sindical tem de criar mecanismos que garantam que seus 

interesses sejam respeitados. A democracia deve, 

necessariamente, respeitar os direitos das minorias. No 

Sistema Socioeducativo, essas minorias têm nome: 

Técnicos Administrativos, Especialistas, Auxiliares 

Socioeducativos e Servidores Temporários.

Compor o SINDSSE, tal como está criado atualmente, 

seria simplesmente legitimar a vontade de uma maioria e 

ser levado, como numa correnteza, sem que possamos 

ser escutados. 

A Assembleia do dia 16/05 teve fartura de ações que desrespeitaram o direito de servidores que lá 

foram para serem escutados, cuja palavra de ordem foi apenas uma: DEBATE!!!

Aconteceu em local sem livre acesso. O credenciamento extremamente lento fez com que a assembleia 

tivesse início quando ainda havia pessoas na fila de inscrição. Às 14h30, horário determinado para a 

primeira chamada da Assembleia, sequer um servidor havia adentrado o local. Não foi dado aos 

servidores o direito à palavra. Diretores do SINDSASC que são da carreira socioeducativa não puderam 

se manifestar. O presidente do SINDSASC, que responde legalmente pelo sindicato, não pode adentrar ao 

recinto. O 2º item da pauta foi objeto de votação sumária, sem qualquer manifestação a favor ou contra. 

Não houve, enfim, uma assembleia seguindo práticas democráticas de debate e transparentes de 

organização.

Diante dessa profusão de irregularidades, o SINDSASC emitiu ofício ao Ministério do Trabalho e 

Emprego informando as condições em que se deram a referida Assembleia. Recentemente o MTE 

concedeu registro ao SINSSE, mas já recorremos ao judiciário para reverter essa decisão. 

O SINDSASC continuará representando, com democracia e transparência, os servidores e servidoras da 

SECRIANÇA!
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Unidade de Internação de São Sebastião (UISS) 

Unidade de Semiliberdade de Taguatinga (UAST) 

SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

A Unidade de Internação de São Sebastião (UISS) fica localizada em zona rural. Não há linhas de 

ônibus que garantam o acesso aos familiares dos adolescentes e aos servidores, porque há pouco fluxo 

de passageiros, e as empresas de ônibus visam apenas ao lucro. O SINDSASC já pleiteou junto à 

SECRIANÇA que seja realizada uma articulação junto ao DFTRANS para assegurar a existência de uma 

linha de ônibus que facilite o acesso ao local. O que falta? Vontade política! Socioeducação se faz com as 

famílias; segurança se faz com as famílias.

 
 

A Gestão da SECRIANÇA anunciou aos servidores da Unidade de Semiliberdade de Taguatinga (UAST) 

que irá, em breve, dividir sua estrutura física com vistas à instalação da Semiliberdade de Ceilândia no 

local. No entanto, a gestão não apresentou nenhum planejamento de impacto para a comunidade e 

para o atendimento aos socioeducandos pela rede de serviços públicos. Atualmente, os equipamentos 

públicos, como Centro de Saúde e Escolas já não conseguem absorver a demanda de uma Unidade; e, 

ao que tudo indica, não há preocupação em respeitar as orientações do SINASE quanto à estrutura 

mínima de funcionamento de uma Unidade de Semiliberdade. Caso o atual projeto da gestão da 

SECRIANÇA se torne realidade, produzem-se prejuízos não somente ao espaço destinado ao trabalho e 

à convivência; mas também à própria segurança de servidores e adolescentes, dado que o 

funcionamento de duas Unidades Socioeducativas muito próximas aumenta a probabilidade de que o 

fenômeno das rixas (“guerras”) entre socioeducandos interfira na dinâmica das instituições: resultando 

assim no aumento das evasões – para dizer o menor dos problemas. Outro ponto problemático do 

projeto é a construção de muros para separar as Unidades de Semiliberdade, retirando o direito de uso 

da quadra poliesportiva por parte dos socioeducandos que cumprem medida socioeducativa na UAST: 

um prejuízo significativo no acesso ao lazer e à convivência comunitária. O SINDSASC está ciente do 

problema e tem agido, principalmente, contra uma decisão unilateral da gestão da SECRIANÇA, dado 

que, mesmo os servidores favoráveis à mudança, discordam da forma arbitrária pela qual a gestão quer 

implentar o projeto.



DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT - 2015
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O resultado do 1º semestre do ano de 2015 não foi apurado; a nova Gestão que teve inicio das suas atividades no 
dia 13 de julho de 2015 sem os saldos das contas, assim comprometendo o resultado do ano de 2015.

No dia 19/04/2015 realizamos a assembleia de prestação de contas do ano de 2015. As contas foram aprovadas 
com ressalvas, tendo em vista que o período de 01/01/2015 a 11/07/2015, referente à gestão anterior do 
sindicato, encontra-se em processo de auditoria, devido ao descumprimento, pela gestão no triênio julho/2012 a 
julho/2015, do artigo 23, alíneas h e i, do Estatuto.

A assembleia reconheceu a regularidade das contas referentes ao período de 12/07/2015 a 31/12/2015, 
conforme parecer do Conselho Fiscal. Abaixo disponibilizamos o demonstrativo das contas deste período. Nesta 
tabela temos um déficit de R$60.000,00, apenas por causa da falta de documentação do 1º semestre de 2015. 

Apesar da nova gestão ter assumido o sindicato com o caixa vazio e com cerca de R$200.000,00 em dívidas, a 
situação financeira do sindicato é relativamente boa e fechou o ano com mais de R$90.000,00 de superávit.

Para maiores detalhes sobre os gastos do sindicato você pode acessar o site ou agendar um horário e consultar 
os livros contábeis.

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Proposta de Previsão Orçamentária - Maio/2016 a Abril/2017

Aluguel

Gastos com a sede

Mobilização (Greve, eventos e materiais 

Dívida de INSS
Total = R$130.000

Pago = R$79.419,11

Ressarcimento de Perdas e Gastos 

Apoio a movimentos sociais, sindicatos 

Arrecadação Estimada Maio/16 a Abril/17          = R$1.101.978,36

R$66.118,71

R$61.170,78

R$220.395,67

R$12.121,76 (Parte da dívida restante a 
ser paga nos próximos 12 meses)

R$30.885,39

R$33.059,35

6%

5,6%

20%

1,1%

2,8%

3%

Reserva para aquisição de patrimônio R$165.296,75 15%

Reserva Emergencial R$121.217,61 11%

SOBRA DO PERÍODO ANTERIOR

R$130.000,00

notícias

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Contabilidade

Jurídico e honorários de 

Informática

Águas Correntes

Tarifas Públicas e Privadas

1,5%

15%

2%

2%

3%

R$16.529,08

R$165.296,75

R$22.039,57

R$22.039,57

R$33.059,36

Funcionários (Salários + Encargos) R$132.237,40 12%

CATEGORIA REAIS PORCENTAGEM

Reservado para pagamento de ações judiciais contra o 
SINDSASC



Expediente

Presidente: Clayton de Souza Avelar 
Diretora Geral: Carmem de Oliveira Furtado
Diretor Financeiro: Andrei Victor Martos Nunes
Diretor de Relações e Comunicação: Carlos Frederico de 
Macedo
Diretor Jurídico: Tiago Alves Miranda
1º Suplente: Wellerson Gonçalves Vieira
2º Suplente: Paulo Roberto Alves Lúcio
3º Suplente: Daura Carolina de Campos Meneses
4º Suplente: Leonardo Rodrigues de Oliveira Ortegal
Conselho Fiscal: Aldenôra Pereira dos Anjos
Conselho Fiscal: Fabio de Assis Gaspar
Conselho Fiscal: Eduardo Augusto Rodrigues Barros
Suplente Conselho Fiscal: Livia Batista Rosa
Suplente Conselho Fiscal: Marcus Rogerio da Costa Ribeiro
Suplente Conselho Fiscal: Rodrigo Cezar da Silva Capos
Diagramação: Marcelo Costa  

                                                                                                                               
SINDSASC SINDSASCnotícias é uma publicação do 

Telefone: 3349-0111
Email: secretaria@sindsascgdf.org.br

www.sindsascgdf.org.br
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A TV SINDSASC estreiou no dia 1º de 
julho, um novo espaço para se discutir 

todas as questões referentes a assistência 
social, sistema Socioeducativo e Cultura, 
com programas quinzenais na TV Cidade 

Livre, canal 12 da NET. 

TV SINDSASC - na TV Cidade Livre, Canal 
12 da NET - de 17 horas às 17h30, 

veiculado com periodicidade quinzenal, 
sempre nas sextas-feiras. A TV SINDSASC 

também pode ser assistida pelo site do 
sindicato ( ); www.sindsascgdf.org.br

Nas semanas com exibição do programa 
da TV SINDSASC, O programa será 

reprisado nos seguintes dias e horários:

Terça- 23h30

Quarta - 8h e 15h30

Sábado - 21h30.

Dúvidas ou sugestões de pauta para a TV 
SINDSASC, podem ser enviadas para o e-
mail: carlos@sindsascgdf.org.br ou pelo 

WhatsApp Institucional do sindicato: 
99189-9521 

LEMBRETES

Estreia da TV SINDSASC 

O SINDSASC está realizando os encontros com 
os(as) aposentados(as) agora de forma 
regionalizada para facilitar o acesso aos locais dos 
encontros. A iniciativa tem obtido um excelente 
retorno e as reuniões vem sendo bem mais 
frequentadas. Após o 1º encontro de determinada 
região, o encontro seguinte será realizado com 
frequência bimestral. A realização desses 
encontros busca a organização dos aposentados, 
preservação dos direitos da categoria e manter  
esses atualizados sobre os informes do sindicato 
para que possam ter voz mais ativa. 

A direção do SINDSASC foi recebida hoje 

pelo Dr. Gilmar Tadeu Soriano, juiz 

assistente do presidente do TJDF. Em pauta 

os precatórios. Ficou acertado que o 

sindicato enviará a relação dos processos 

(o que já foi feito) para que tenhamos uma 

previsão de pagamento. A dívida total do 

DF com precatórios é de aproximadamente 

3,4 bilhões de reais. Estima-se que até 

2020 os atualmente existentes sejam 

pagos. No momento estão pagando os 

precatórios de 1999. Uma nova listagem de 

credores deve ser divulgada até o próximo 

dia 16/08. Os associados ao SINDSASC 

podem acompanhar o seu processo 

acessando o nosso site.

REUNIÃO COM O JUIZ ASSESSOR 
DO TJDFT - PAUTA: PRECATÓRIOS  


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

