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Diretora do SINTSPREV-MS assume 
a Vice-Presidência do CES

A diretora da Secretaria de Políticas 
de Seguridade Social do SINTSPREV
-MS, Luzia Japira Alves Pereira, assumiu 
no mês de outubro/2017, a Vice- Presi-
dência do Conselho Estadual de Saúde, 
com a responsabilidade de representar 
o Segmento dos Trabalhadores em Saú-
de do Estado de Mato Grosso do Sul. 

Luzia Japira também foi designada 
para compor a Comissão de Relatoria 
da 1ª Conferência Estadual de Vigilân-
cia em Saúde, realizada nos dias 07 
e 08 de novembro/2017, em Campo 
Grande-MS, e convidada pelo Conse-

lho Nacional de Saúde para integrar a 
Comissão de Relatoria na 1ª Conferên-
cia Nacional de Vigilância em Saúde, 
que acontecerá no período de 28 no-
vembro a 01 de dezembro de 2017 em 
Brasília –DF.

A indicação da diretora é motivo de 
orgulho e satisfação para a direção do 
SINTSPREV-MS, que volta a ocupar 
papel de vanguarda na luta pelo SUS 
num momento de grande dificuldade 
para os Trabalhadores de nosso Ramo, 
onde o Desmonte do SUS se faz mais 
evidente.

O mês de outubro marca o fim da 
nossa convivência profissional com a 
funcionaria MARILZE TEIXEIRA SA-
TURNINO, que após 31 anos de traba-
lho decidiu se aposentar. Só no Sints-
prev-MS foram 21 anos.

A identificação de Marilze para o tra-
balho com áreas sociais teve início em 
1986, quando foi trabalhar no Conselho 
Regional de Assistentes Sociais da 2ª 
Região. Em 1991, foi contratada pela 
Central Única dos Trabalhadores de 
Mato Grosso do Sul, onde permaneceu 
até 1996, quando veio para o SINTS-
PREV-MS.

Mas o convívio de Marilze com as 
causas sociais não cessa com a apo-
sentadoria, pois a mesma foi reeleita 
em 2016, para mais um mandato como 
presidenta do SINTES (Sindicato dos 
Trabalhadores em Entidades Sindicais 
de Mato Grosso do Sul), entidade que 
ajudou a fundar.

Registramos, por fim, nosso mais 
sincero agradecimento à Marilze, pelo 
profissionalismo, competência, lealda-
de e dedicação ao SINSTPREV-MS, ao 
longo de todos os anos de convivência 
e desejamos prosperidade e felicidade 
em sua nova caminhada.

FUNCIONÁRIA DO SINDICATO SE APOSENTA
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O Conselho Fiscal do SINTSPREV-MS, eleito no último 
Congresso (XI CONSINTSPREV), reuniu-se no dia 07 de ou-
tubro de 2017, para analisar as contas referentes ao período 
de setembro/2016 à Agosto/2017, que foram julgadas regu-
lares pelo mesmo.

SAIBA COMO SÃO ANALISADAS AS CONTAS 
DO SINDICATO

Até o dia 10 de cada mês, a Secretaria de Finanças entrega ao 
escritório de contabilidade, cópia dos extratos bancários e uma 
planilha especificando todas as despesas pagas, acompanhada 
dos respectivos comprovantes. 

Até o dia 20 de cada mês, o escritório encaminha o balancete 
completo, já encadernado, para análise do Conselho Fiscal. Cada 
Conselheiro fica com o balancete pelo tempo que julgar neces-
sário para efetuar sua análise individual, conferindo os aspectos 
formais e também a compatibilidade da despesa com a finalida-
de e princípios estatutários do Sindicato.

Feita a análise individual mensal dos documentos, que com-
põe a prestação de contas, os membros titulares do Conselho 
Fiscal se reúnem para discutir e decidir, em conjunto, sobre a 
regularidade ou não das contas, e emitem o seu Parecer, refe-
rente a determinado período. De acordo com o Regimento In-
terno do Sindicato, aprovado no dia 07/10/2017, essas reuniões 
para emissão do Parecer, que não tinham periodicidade definida, 
deverão ocorrer semestralmente, sem prejuízo da análise docu-
mental que continuará a ser mensal, da forma como já vem ocor-
rendo.

Além disso, a Direção do Sindicato publica mensalmente no 
site eletrônico e também no Jornal do SINTSPREV-MS, um resu-
mo da prestação de contas, contendo os valores arrecadados e 
a natureza das despesas pagas, para que a categoria possa saber 
o que está sendo feito com o seu dinheiro.

CONSELHO FISCAL EMITE PARECER SOBRE CONTAS 

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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SINTSPREV-MS PARTICIPA DE CONGRESSO DA FENASPS

RELATÓRIO DE CPI DO SENADO prova QUE PREVIDÊNCIA NÃO TEM DEFICIT

Com uma delegação de 
07 (sete) filiados, o SINTS-
PREV-MS participou do XV 
CONFENASPS (Congresso 
Nacional da FENASPS), rea-
lizado de 26 a 29 de outubro 
de 2017, na cidade de Serra 
Negra-SP, que debateu e de-
liberou sobre a seguinte pau-
ta:

1. Análise de Conjuntura 
Internacional e Nacional;

2. Desmonte dos Serviços 
Públicos:

- Reforma da Previdência 
- Reorganização dos proces-
sos de trabalho, INSS Digital, 
Teletrabalho;

- Carreiras;
- SUS.
3. Saúde do Trabalhador
4. Movimento dos Servi-

dores Públicos Federais e Ba-
lanço Político do Movimento 
Sindical

5. Saúde Suplementar e 

Previdência Complementar
6. Alterações Estatutárias 

e Regimentais
7. Balanço da Gestão
8. Plano de Lutas

As principais deliberações 
do Congresso serão publica-
das tão logo a organização 
do Congresso disponibiliza 
tais informações no site ele-
trônico da FENASPS.

O relator da Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Previdência, senador Hé-
lio José (PROS-DF), apresen-
tou dia 23 de outubro, o re-
latório final dos trabalhos ao 
colegiado, com a conclusão 
de que a Previdência Social 
não é deficitária, mas, sim, 
alvo de má gestão.

Segundo o senador, “está 
havendo manipulação de 

dados por parte do gover-
no para que seja aprovada a 
reforma da Previdência”. Ele 
acrescentou que “quando 
o assunto é Previdência, há 
uma série de cálculos força-
dos e irreais”.

Em 253 páginas, o relatório 
destaca que o “maior e mais 
grave problema da Previdên-
cia Social vem da vulnerabili-
dade e da fragilidade das fon-

tes de custeio do sistema de 
seguridade social”. No docu-
mento, o relator destaca que, 
“antes de falar em déficit, é 
preciso corrigir distorções”.

Outro trecho do documen-
to ressalta que “a lei, ao in-
vés de premiar o bom contri-
buinte, premia a sonegação 
e até a apropriação indébita, 
com programas de parcela-
mento de dívidas (Refis), que 
qualquer cidadão endividado 
desse país gostaria de poder 
acessar.

PROPOSTA

Ao contrário da maioria 
das CPIs, que, segundo Hé-
lio José, ao final costumam 
pedir o indiciamento de pes-
soas, desta vez, o relatório 
é apenas propositivo. Nesse 
sentido, sugere dois projetos 

de lei (PLS) e três propostas 
de emenda constitucional 
(PECs). Uma delas proíbe a 
aplicação da Desvinculação 
de Receitas da União às re-
ceitas da seguridade social.

 
HISTÓRICO

Instalada no fim de abril , 
em pouco mais de seis me-
ses, a CPI realizou 26 audi-
ências públicas e ouviu mais 
de 140 pessoas entre repre-
sentantes de órgãos gover-
namentais, sindicatos, as-
sociações, empresas, além 
de membros do Ministério 
Público e da Justiça do Tra-
balho, deputados, auditores, 
especialistas e professores. 
A comissão é presidida pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
e é formada por seis senado-
res titulares e cinco suplen-
tes.

SAIBA QUEM REPRESENTOU MS NO XV CONFENASPS 

1 ANITA TEREZINHA NUNES BORBA INSS - CAMPO GRANDE 
2 DALVELINA DA COSTA LEITE ANVISA – C. GRANDE 
3 FERNANDA C. FAVERO  G. PUERTA INSS - JARDIM 
4 HIRLEY RUTH NEVES SENA APOSENTADA - INSS/CG 
5 IDALIA FRANCISCA INSS - CAMPO GRANDE 
6 PRISCILA CAVALCANTE DA SILVA INSS - AQUIDAUANA 
7 VIDAL ROJAS  INSS - DOURADOS 
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SETEMBRO/2017  R$  
Saldo bancário  em 31/08/2017  0.00  
Receita Mensalidades Filiados             64.047,30  
Total despesas pagas no mês             63.836,12  
Saldo bancário em 30/09/2017                  211,18  
SALDOS  EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS   
Saldo em Aplicação Financeira             12.231,43  
Fundo Reserva           104.558,63  
Total em aplicações financeiras           116.790,06  
DESPESAS PAGAS NO MÊS   
Alimentação viagens/atividades sindicais               1.065,00  
Assessoria de Imprensa - jornalista               1.750,00  
Assessoria de Informática                1.900,00  
Assessoria Jurídica               7.350,00  
Combustível - viagens/atividades sindicais               1.060,75  
Contribuição - camisetas encontro servidores               1.768,00  
Contribuição Grito dos Excluídos                  500,00  
Contribuição Sindical Funcionárias                  105,23  
Correios               2.214,15  
Delegacia Sindical Dourados               4.254,02  
Delegacia Sindical Três Lagoas                      8,92  
Diarista - limpeza                  480,00  
Escritório de Contabilidade               1.180,00  
FGTS               1.001,82  
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017             10.000,00  
Gráfica - jornal junho/2017               3.000,00  
INSS               4.843,52  
Manutenção prédio (água, luz, alarme, gás, etc.)                  839,93  
Material Escritório                  300,00  
Material de cozinha (panelas, pratos, talheres, etc)                  876,80  
Material Limpeza e higiene                  252,60  
Passagens aéreas                2.147,35  
Publicação Edital em jornal                  252,00  
Rescisão contratual funcionária -                4.024,21  
Reunião Aposentados                  719,60  
Salários e férias de  funcionárias               9.006,46  
Seminário INSS/Digital               2.304,84  
Taxas bancárias                     35,50  
Telefone fixo e celulares                  595,42  
TOTAL             63.836,12  

 

AGOSTO/2017  R$  
Saldo bancário  em 31/07/2017                  597,03  
Receita Mensalidades Filiados             63.424,22  
Resgate Aplicação Financeira               6.200,51  
Total despesas pagas no mês             70.221,76  
Saldo bancário em 31/08/2017  0.00  
SALDOS  EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS   
Saldo em Aplicação Financeira             12.205,54  
Fundo Reserva             94.688,53  
Total em aplicações financeiras           106.894,07  
DESPESAS PAGAS NO MÊS   
Aquisição de fogão industrial com butijão de gás               1.600,00  
Alimentação - viagens estaduais e nacionais de diretores               1.066,98  
Assessoria de Imprensa - jornalista - mês 7 e 8               3.500,00  
Assessoria de Informática                1.900,00  
Assessoria Jurídica               7.350,00  
Atualização site eletronico                  200,00  
Combustível - atividades sindicais                  399,98  
Combustível - viagens interior MS                  876,00  
Correios                  180,70  
CUT - mês 7 e 8/2017               9.580,54  
Delegacia Sindical Dourados               4.010,09  
Delegacia Sindical Três Lagoas                  112,07  
Diarista - limpeza                  600,00  
Escritório de Contabilidade               1.180,00  
FGTS                  674,24  
Fundo Reserva Campanha Salarial/2017             10.000,00  
Gráfica - jornal de junho/2017               3.050,00  
Hospedagem - eventos estaduais e nacionais               1.696,00  
Inscrição em evento nacional (Plenária Fonasefe)                  100,00  
INSS               3.044,14  
Manutenção prédio (água, luz, alarme,ar-condionado, etc.)               1.217,21  
Material Limpeza, higiene e cozinha                   502,49  
Passagens aéreas                3.488,93  
Pedágio estradas MS                    66,40  
Rescisão contratual Funcionária (Marilze)               4.935,27  
Reunião DCE               1.809,17  
Revisão Veículo Etios (10.000 km)                  230,29  
Salários de  Funcionárias               6.043,00  
Taxas bancárias                     95,25  
Telefone fixo e celulares                  713,01  
TOTAL             70.221,76  

 



Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social em MS

08 Edição N. 18 • Novembro/2017

ASSEMBLEIA APROVA REGIMENTO
INTERNO E REGIMENTO ELEITORAL 

DÍVIDAS COM PREFEITURA SURPREENDEM SINDICATO

Em assembleia geral rea-
lizada no dia 07 de outubro, 
na sede do Sindicato, foram 
aprovados, por aclamação, os 
Regimentos Interno e Eleitoral 
do SINTSPREV-MS.

O Regimento Interno esta-
belece diretrizes gerais, disci-
plina a organização, o funcio-
namento do Sindicato, define 
competências e atribuições 

internas. Estabelece também 
direitos e deveres de associa-
dos e de diretores.

Já o Regimento Eleitoral 
detalha as regras do proces-
so eleitoral do Sindicato. A 
principal novidade aprovada 
é quanto à forma de votação, 
que a partir de 2018, será feita 
exclusivamente pela internet, 
de forma eletrônica.

Os dois regimentos re-
gulamentam as diversas al-
terações estatutárias apro-
vadas no último Congresso 
(XI CONSINTSPREV-MS), 
realizado em novembro de 
2016. 

A sua implementação se 
dará principalmente a partir 
da próxima gestão, cuja elei-
ção deve ocorrer em junho de 

2018, e possibilitará inaugurar 
uma nova forma de organiza-
ção interna do Sindicato.

Nos próximos meses a di-
reção do Sintsprev-MS pro-
videnciará a impressão de 
livreto com a publicação do 
Estatuto e dos dois regimen-
tos, que será distribuído gra-
tuitamente aos filiados do Sin-
dicato.

MUITAS NOVIDADES NO SITE
Com o objetivo de melho-

rar a organização interna da 
nossa Entidade, a Direção do 
SINTSPREV-MS promoveu 
uma profunda reformulação 
no site (sítio) eletrônico do 
Sindicato na internet. 

As novidades estão no ar, e 
não são poucas: a mais radi-
cal delas é que a partir de ago-
ra, até a votação para eleição 

da direção do nosso Sindicato 
será feita exclusivamente pela 
internet. Isso mesmo! Não 
haverá mais votação em cé-
dula de papel. Tudo será feito 
através do site eletrônico do 
SINTSPREV-MS na internet. 

Para tanto, será necessá-
rio acessar o site http://www.
sintsprev-ms.org.br e atualizar 
o cadastro no quadro deno-

minado “ÁREA DO SINDICA-
LIZADO”. 

Além das principais notí-
cias que afetam a categoria, 
acessando o site do SINTS-
PREV-MS, também será pos-
sível saber qual é e onde está 
o patrimônio do Sindicato, 
acompanhar a prestação de 
contas, acessar o Estatuto, o 
Regimento Interno, o Regi-

mento Eleitoral, saber como é 
composta a Diretoria e quem 
são os diretores da nossa En-
tidade. 

Até o Jornal do SINTSPRE-
V-MS poderá ser acessado 
através do site. 

Não perca tempo! Acesse 
agora http://www.sintsprev
-ms.org.br

A Direção do SINTSPRE-
V-MS, mais uma vez, foi sur-
preendida com a cobrança de 
dívidas antigas do Sindicato. 

Desta vez, recebemos ci-
tação judicial para pagar em 
cinco dias valor relativo a Ta-
xas de Alvará de Localização, 
que desde os anos 90 não 
vinham sendo pagas pelo 
Sindicato. O valor total atua-
lizado da dívida era de prati-
camente R$ 26.000,00 (vinte 
seis mil reais).

Aproveitando o plano de 
refinanciamento da Prefeitu-
ra Municipal de Campo Gran-
de – MS, conseguimos redu-
zir o valor para R$ 6.950,51, 
mediante pagamento a vista. 
Felizmente tínhamos reserva 
de recursos para quitar a dí-
vida.

De acordo com a Consti-
tuição Federal, o Sindicato 
é imune ao pagamento do 
IPTU, mas não às Taxas, que 
precisam ser pagas, sejam 

elas quais forem. 

No caso de IPTU, é ne-
cessário protocolar todos 
os anos junto à Prefeitura 
Municipal, requerimento de 
isenção de pagamento. Fica 
o alerta para que futuras di-
reções do Sindicato fiquem 
atentas tais questões, de for-
ma a evitar-se a repetição de 
novos problemas dessa na-
tureza.

Lembramos que o Sindi-

cato ainda tem pendencias 
financeiras com a Prefeitura, 
relativa ao IPTU, pois somen-
te na atual gestão é que se 
passou a requerer essa imu-
nidade. 

No final de 2015, a atual 
gestão requereu também a 
remissão (perdão) das dívi-
das dos anos anteriores, cujo 
pedido ainda está em análi-
se pela área jurídica da Pre-
feitura Municipal de Campo 
Grande-MS.
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