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São Paulo, 09 de agosto de 2022

Prezado Senhor

Pedro Luis Totti

Presidente do SINSSP- Sindicato dos Trabaihadores do Seguro Social e Previdência Social no
Estado de São Paulo

Em atenção ao oficio recebido em 02/08/2022 esclarecernos que:

1. Bonificação por Resultados exeidcios 2020 e 2021

As propostas de indicadores. metas e linhas de base da Bonificacão por Resultados dos
exercicios de 2020 e 2021 foram apresentadas a Secretaria de Orçamento e Gestão. _____

Tendo em vista a alteraçäo da vinculação secretarial da autarquia ocorrida em maio de 2020 foi _____
realizada consulta a PGE. Sobreveio o parecer PA n° 35/2022 que concluiu que: no periodo que

_____

precedeu o inicio da producao de efeitos dos artigos 10 a 13 da Lei Complementar estadual n.°
_____

1.361. de 21 de outubro de 2021. a Bonificaçào por Resultados devida aos empregados pUblicos da
_____

SPPREV permaneceu sujeita as regras pertinentes da Lei Complementar estadual n.° 1.079. de
_____

2008, e respectivos regularnentos. não havendo que se falar em interrupcão oriunda das
reorganizacOes administrativas realizadas pelos Decretos estaduais n.° 64.998, de 29 de maio de
2020. e 11.0 66.017, de 15 de setembro de 2021".

0 expediente foi então encamirthado ao Secretário de 0rcamento e Gestão que o encaminhou a
Comissão Intersecretarial de Bonificacão por Resultados para providências de sua alcada.

C'lassif documental 00601.10003
_____
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A SPPREV aguarda. portanto, autorizacão da mencionada Comissão.

2. Reajuste do Vale Alirnentaçao

0 ñltimo reajuste ocorreu em 11/2021. 0 indice de reajuste utilizado foi o IPC. medido pela
FIPE. acumulado nO periodo de setembro de 2020 a setembro de 2021. representando 10.52°/o de
aulnento no valor do beneficio.

0 vale alimentação tern contrato vigente e, a intencao cia autarquia e de que. quando da sua
renovação, estando presentes os requisitos autorizadores estudar a possibilidade de realizar novo
reajuste.

3. Reajuste \7ale Refeição

0 ültimo reajuste ocorreu em 11/2021.0 indice de reajuste utilizado foi o IPC. medido pela FIPE.
acumulado no periodo de setembro de 2020 a setembro de 2021. representando 10,52°/i de aumento
no valor do beneficio.

0 vale refeição tern contrato vigente e. a intencão da autarquia é de que, quando da sua
renovacão, estando presentes os requisitos autorizadores estudar a possibilidade de realizar novo
reajuste.

4. Reestruturaçao da Car reira

A direção da SPPREV aguarda proposta de reestruturação da carreira a set apresentada pelos
empregados püblicos e nada tern a opor sobre a proposta de criacão da Comissão.

5. Data-Base

Os servidores pUblicos do estado de São Paulo possuern a data base em 10 de marco.

6. Reposicao Salaiial
_____

A reposicão das perdas salariais depende de lei aprovada na Asseinbléia Legislativa do Estado de _____
São Paulo.

_____

7. Auxilo Tele Traballio ____

0 terna é objeto de esrndo.
_____
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8. Gratificaçâo Chefia / Isonoinia

Urn anteprojeto de lei sobre o terna jã foi enviado a Secretaria tutelar.

9. Atendimento ao PUblico por Tiabalhadoi'es da SPPREV

Atualmente a autarquia nâo possui quadro de pessoal suficiente para que o atendimento ao
pñblico seja realizado pelos empregados püblicos da SPPREV.

10. Gratificacao de Função de Atendimento ao Publico

Atualmente a autarquia näo possui quadro de pessoal suficiente para que o atendirnento ao
pUblico seja realizado pelos empregados püblicos da SPPREV.

11. Desconto da Mensalidade Sindical

Realizado de acordo corn a legislacâo vigente.

12. Ciiacäo de Mesa Permanente de Negociaçäo

A SPPREV nada tern a opor sobre a criacâo de urna mesa permanente de negociacão.

Sobre o pedido de agendarnento de reuniâo. estarnos a disposicão para conversar. todavia. cabe
informar que no tivemos novidades sobre os pleitos apresentados desde a ii1tirna reuniâo realizada
corn este Sindicato ern 1 1/072022.

Sendo o cabia informar, apresentamos protestos de consideracào e estirna.

Atenciosamente

Sâo Paulo. 09 de agosto de 2022.

Jose Roberto de Moraes
Diretor Presidente

Gabnete PresidOncia
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