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Ata de Assembleia Geral de 24 de maio de 2012

Aos vinte e quatro dias do mês de maio de 2012, às 12h40minutos, em segunda e
última chamada, reuniram-se os Associados que compõem o SINDICATO DOS
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-
SINDSERVTCE-RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.951.522/0001-58, conforme
Lista de Presença que faz parte integrante da presente, na Rua Senhor dos Passos,
nO241 - sobrado, em atendimento à CONVOCAÇÃO publicada no Jornal O DIA, do
dia 21 de maio de 2012, que tem circulação em todo o Estado do Rio de Janeiro,
alcançando, portanto, a todos os Associados, do seguinte teor: CONVOCAÇÃO
PARA A PRIMEIRA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 2012. Convocamos a
Categoria dos Servidores Públicos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro que integram o SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SINDSERVTCE-RJ a reunirem-se
em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na Sede da Federação das
Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Rio de
Janeiro - FASP/RJ, situada na Rua Senhor dos Passos, nO 241 - sobrado, no
próximo dia 24 de maio de 2012, às 12 horas, em primeira convocação, com a
maioria absoluta dos Associados em pleno gozo de seus direitos e, em segunda e
última, às 12:30 horas, com a presença mínima de 10 (dez) Associados (Art. 12 do
Estatuto), em atendimento ao deliberado em Assembleia de sua Fundação para
deliberarem sobre: a. Apreciar e deliberar sobre Prestação de Contas dos exercícios
anteriores, conforme Art. 9°, alínea "b" do Estatuto; b. Apreciar e deliberar sobre
Proposta da Diretoria para Orçamento do ano de 2012, conforme art. 9°, Alínea "a"
do Estatuto; c. Reivindicações salariais e de condições de trabalho da Categoria,
conforme art. 9°, Alínea "c", do Estatuto; d. Proposta da Diretoria quanto à
Mensalidade Social para o ano de 2012, prevista no art. 44, Alínea "a" do Estatuto,
em percentual fixado em seu parágrafo único, c/c o deliberado em Assembleia Geral
de Fundação de 26.10.2010; e. Concurso Público, em andamento, pelo Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro, para provimento dos cargos de Analista de
Controle Externo e Técnico de Controle Externo, autorizado pela Res. N°
272.02.02.12, do Conselho Superior de Administração do TEC-RJ; f. Assuntos
Gerais. Rio de Janeiro, 21 de maio de 2012. Francisca Rodrigues Talarico.
Presidente". Abertos os trabalhos a Presidente convidou ao Sr. Virgílio de Oliveira
Souza, para conduzir a Sessão, na figura de Presidente, nomeando para secretariar,
ao Sr. Robson Ribeiro Fontes, solicitando que fosse procedida a leitura do Edital
de Convocação acima reproduzido. Isto feito, a Presidência colocou em diSCUSSãj
o primeiro item da Convocação, letra 'a', quando a Presidência do SINDSERVTCE-
RJ solicitou que este item e o da letra "b" ficassem sobrestados, já que a Diretoria "
necessitara de mais elementos para poder apresenta-Ios. Colocada em discussão a
matéria proposta, após alguns esclarecimentos e intervenções, a Assemblei
deliberou que deveria permanecer com seus trabalhos em aberto, aguardando que a
Diretoria voltasse a Convocar a Categoria através de meios eletrônicos e redes
sociais, para deliberar acerca dos mesmos. A Presidência determinou a sequencia (
dos trabalhos passando ao item da Convocação, letra "c", quando o Associado,
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Dr. Marcos Octávio, formulou breve abordagem, sol[e~t}:1;'d.o::·€(LJeNMLKJIHGFEDCBAo - P r ê s í d e n i e da
ASTCERJ - Associação dos Servidores do Tribunal dê Contas doEstado do-Rio de
Janeiro dirigisse a palavra aos Associados presentes, q~le, após .~$.plana~ ~geral,
informou que se encontra em estudos Orçamentários e:pr~viu a~m;l~nl{)de 19%d-dez
por cento) nas gratificações, com a majoração do Auxílio"Saúde"," com extensão' aos
Inativos. Quanto ao Auxilio Alimentação, foi informado que os dias contados para o
cálculo de benefícios são os 22 dias, dentro dos onze meses concedidos, ficando
excluídos os meses de férias. Neste instante a Presidente do SINDSERVTCE-RJ
interviu esclarecendo aos presentes sobre as reivindicações, informando o tramite
processual do processo de concessão do aumento, estando neste momento, o
processo em análise na Coordenadoria de Recursos Humanos, rumo à PGT e
posterior retorno à origem. Ainda sobre o assunto o Vice-Presidente, Sr. Luiz
Marcelo Magalhães se manifestou sobre o assunto informando que se encontra em
uso, esforços para a prática da Lei nO 4.787/06. Acrescentou que quanto aos
aumentos futuros, advindo de processos e ascensão funcional, entre outros,
ressaltou que sem o aumento do limite máximo do teto remuneratório, em pouco
tempo teríamos um achatamento salarial, retendo naquele limitador a maior parte
dos cargos em comissão e funcionários em fim de carreira. O Presidente da
ASTCERJ, Sr. Sávio, foi inquirido sobre os processos que tramitam no TCE/RJ, com
relação à base de cálculos do teto remuneratório incluindo o valor de férias, tendo
respondido que a ASTCERJ não teria muito interesse em causas isoladas, porém
afirmou que apensas os processos em que tenha conhecimento dos pedidos, podem
ser orientados pela ASTCERJ, ficando os casos. isolados para análise à critério do
interesse coletivo. A Presidente do SINDSERVTCE-RJ retornou informando que
acompanhará o caso intervindo no momento oportuno, com a devida orientação aos
servidores envolvidos. O Sr. Abel Oliveira solicitou a palavra, informando que existe
uma Portaria de 2011, que trata da incidência de Imposto de Renda sobre as
parcelas relativas aos atrasados, conhecida como RRA - Rendimento Recebido
Acumuladamente. A Presidência dos Trabalhos indagou se havia necessidade de
mais algum esclarecimento acerca do item em discussão e como não houvesse
manifestação informou que passaria ao item seguinte da Convocação
correspondente a letra "d", informando que a Diretoria havia proposto a
manutenção do percentual atual, não havendo qualquer outra diferenciada. Assim
sendo, colocou em discussão a matéria. Não havendo quem discordasse, foi
deliberado por unanimidade que seria mantido o valor instituído em Assembleia de
criação do SINDSERVTCE-RJ. A Presidência dos trabalhos passou a letra "e" da
Convocação, quando foi aborda a questão do preenchimento das vagas ociosas
dos Servidores com a implementação de políticas de Concurso Público, sendo
proposto que a cada dois anos poderia ser realizado o Concurso para o
preenchimento total das vagas. Este assunto foi abordado pela Presidência do
SINDSERVTCE-RJ, quando também foi levantada a questão da rotatividade dos
servidores nos setores, aventando a possibilidade de se sair sem a exigência de
permuta, quando foi cogitado um estudo sobre o grau de satisfação de cada
Funcionário na sua respectiva lotação. O Sr. Paulo Cezar Nunes sugeriu a criação
do "Banco de Talentos", tendo a mobilidade adequada com a implementação de f
gestão de recursos humanos antes do ingresso dos novos concursados. Colocado fi. ,

em discussão foi aprovado por unanimidade seu encaminhamento. Em Assuntos .
Gerais, letra "f" da Convocação, foi abordado que houvesse uma Tabela em que!
fossem informados quais os Bancos que praticam a melhor taxa, favorecendo a
renegociação das dívidas advindas dos créditos consignados, quando a Presidência
do SINDSERVTCE-RJ sugeriu que se fizesse a pesquisa em todas as taxas de juros
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do mercado, procurando apurar aquela mais favorável~<~;tig~r:cr-q.l.!~a-ra;.,~,gl.?ç~açãO
dos consignados deveria ocorrer em conjunto com a ASTCERJ, utilizando-se o
percentual das taxas de juros mais baixas. Foi tarneem-explanade-oara p:aL~tade
estudos o auxilio transporte, nos modelos vigentes em 'outrasNMLKJIHGFEDCBAl n é t i f i i i ç õ e s , com i.:>~C!ue
se comprometeu a Presidência do SINDSERTCE-RS- a fâze-lo:Não havendo mais
quem quisesse utilizar da palavra em Assuntos Gerais, a Presidência dos Trabalhos
determinou sua suspensão, alertando que fora decidido que os Associados
aguardariam nova Convocação pelas redes sociais para que os itens das letras "a" e
"b" fossem deliberados. Agradeceu a presença de todos, determinou a lavratura da
presente ata que segue assinada por ela e por mim, Secretário.

VIRGíuo DE
Presidente
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