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Sindest diz que acionará MPT se 13º do servidor atrasar 

Se a segunda parcela do 13º salário dos 12 mil servidores municipais de Santos não for paga 

até a próxima sexta-feira (23), o Sindicato dos Estatutários (Sindest), que representa a quase 

totalidade da categoria, tomará medidas judiciais para ser quitada com multa e correção. A 

informação é do presidente do sindicato, Fábio Marcelo Pimentel.  

Ele lembra que o estatuto do funcionalismo santista, previsto na lei 4.623-1984, estabelece 

o prazo de 24 de dezembro para pagamento da segunda metade do abono, ou seja, um dia 

antes do Natal. O prazo, pondera o sindicalista, é maior do que o 20 de dezembro 

estabelecido na lei federal 4.090-1962. Segundo ele, o jurídico do Sindest já estuda 

providências junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e outras instâncias. 

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 21/12/2016 

 

Prefeitura promete 13º no dia 27 após pressão de servidores 

Nem os R$ 24 milhões – sobra do duodécimo da Câmara – devolvidos ontem para a Prefeitura foram suficientes para 

garantir a segunda parcela do 13º salário dos 12 mil servidores públicos de Santos, que deverão ter o direito trabalhista 

garantido somente na próxima terça-feira (27), conforme garantiu ontem o secretário de Gestão, Fábio Ferraz, para 

cerca de 80 servidores, que fizeram uma manifestação no saguão do Paço Municipal.  

Com faixas contra a administração, os servidores cobraram atrasos relacionados à Participação Direta de Resultados 

(PDR), pecúnias e repasses junto ao Instituto de Previdência dos Servidores (IPREV). Depois de quase duas horas de 

manifestação, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Santos (Sindserv), Flávio Saraiva, disse que as 

explicações de Ferraz não convenceram a categoria. “Queremos receber na sexta-feira (23). O Estatuto do 

Funcionalismo preconiza dia 24 (véspera de Natal). Se isso não ocorrer, vamos buscar o direito pela Justiça”, disse 

Saraiva.  

Fonte: Jornal Diário do Litoral – 21/12/2016 
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Consulte o valor do IPVA 2017 do seu veículo em São 

Paulo 

No Estado de São Paulo, segundo o governo, o IPVA (Imposto sobre 

a Propriedade de Veículos Automotores) será 4,8% mais barato, em 

média, em 2017. O calendário para o pagamento do imposto começa 

oficialmente no dia 9 de janeiro, e varia de acordo com o número final 

da placa do veículo. Uma calculadora feita pela Folha, com base em 

informações da Secretaria de Estado da Fazenda, mostra o valor oficial, 

as alíquotas e o imposto devido de mais de 35 mil modelos e versões de 

veículos fabricados entre 1997 e 2016. Os valores dos veículos tomam 

como base os dados da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas) e foram divulgados no "Diário Oficial".  

Para obter o valor oficial do imposto devido é preciso consultar o site 

da Fazenda e informar o Renavam e a placa do veículo. O pagamento 

do IPVA 2017 pode ser feito pessoalmente em uma agência bancária, 

em caixas eletrônicos ou nos sites e aplicativos dos bancos. Atrasos 

implicam em multas que podem chegar a 100% do valor do imposto. O 

contribuinte tem até a data de vencimento da placa do veículo, em 

janeiro, para quitar o imposto em cota única, com o desconto de 3%, ou 

pagar a primeira parcela do tributo. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 21/12/2016 

 

INSS quer liberar pedido de aposentadoria pela 

internet 

O INSS (Instituto Nacional de Seguro Social) quer permitir que as 

pessoas façam pedidos de aposentadoria pela internet e, em alguns 

casos, comecem a receber o benefício sem ter que comparecer a uma 

agência do órgão. O presidente do INSS, Leonardo Gadelha, informou 

à Folha que será implementado um projeto piloto no início do ano e a 

intenção é que, até o fim de 2017, se responder como esperado, o 

serviço seja oferecido a todos os segurados. "A gente almeja fechar o 

ano de 2017 com esse serviço disponível ao cidadão", afirmou. 

Primeiro, segundo Gadelha, o órgão terá de acompanhar os resultados 

nas localidades em que o sistema for implementado como teste. O 

piloto começará por Mossoró, no Rio Grande do Norte, e só depois 

será expandido para outras localidades. Nos casos em que a 

documentação estiver em dia, é possível que o segurado peça a 

aposentadoria e conclua o processo sem ter de pisar em uma agência 

do INSS, segundo o diretor de benefícios do órgão, Robinson Nemeth. 

Fonte: Jornal Folha de S. Paulo – 21/12/2016 

 

Fonte: Jornal A Tribuna - 21/12/2016 


