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Sassom

Liminar suspende reajuste de 15% 
Decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso: multa por descumprimento é de R$ 10 mil por dia

A juíza Luisa Helena Carva-
lho Pita, da 2ª Vara da Fazenda 
Pública, suspendeu liminar-
mente o reajuste de 15% nas 
mensalidades do Serviço de As-
sistência à Saúde dos Municipiá-
rios (Sassom). A decisão atende 
a pedido do Sindicato dos Ser-
vidores Municipais de Ribeirão 
Preto, Guatapará e Pradópolis 
em ação coletiva impetrada con-
trato a majoração. 

A decisão da magistrada foi 
publicada na terça-feira, 2 de 
junho, e estabelece multa diária 
de R$ 10 mil ao Sassom, caso o 
plano de saúde municipal des-
cumpra a determinação até o 
julgamento do mérito da ação 
coletiva. A prefeitura pode re-
correr ao Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ/SP). Cerca de 
quatro mil pessoas devem ser 
beneficiadas com a decisão.

De acordo com o presidente 
do sindicato, Laerte Carlos Au-
gusto, a resolução que estabele-
ceu o aumento “violou flagran-
temente direitos e garantias dos 
servidores municipais, além de 
ser contrária ao interesse públi-

co”. O plano de saúde dos fun-
cionários públicos reajustou em 
15% o valor da tabela dos de-
pendentes indiretos.

De acordo com Augusto, 
além de fazer com que muitas 
pessoas percam seus planos 
por não conseguirem arcar 
com o reajuste, devido à di-
minuição da renda familiar 
provocada pela pandemia do 
novo coronavírus, a reunião 
à distância do Conselho Deli-
berativo que determinou o au-
mento teria sido irregular.

Para o presidente da enti-
dade, “num país onde nenhum 
aumento superou o percentual 
de 5% (cinco por cento) no perí-
odo de doze meses, onde há dois 
anos os segurados não obtém 
reajuste salarial, onde o governo 
federal impõe um congelamen-
to de salários, causou a mais 
profunda revolta a tentativa da 
direção do Sassom de impor um 
reajuste de 15% no valor cobra-
do dos dependentes indiretos“.

Na época do questiona-
mento feito pelo sindicato, a 
superintendência do Sassom 

informou ao Tribuna que a 
pauta sobre o reajuste foi leva-
da ao conselho, legitimamente, 
na reunião de 27 de fevereiro, 
quando ficou decidido que a 
votação sobre o reajuste – já 
definido em 15% – aconteceria 
na reunião de março, “com o 
conhecimento e a concordân-
cia de todos”. 

Entretanto, devido à decre-
tação do estado de calamidade 
pública, foi necessário suspen-
der a reunião mensal do Con-
selho Deliberativo do Sassom 
de forma presencial. Nesta quar-
ta-feira, 3 de junho, o Sassom 
informou ao Tribuna que cum-
prirá a decisão judicial, porém, 
vai entrar com recurso judicial. 
O reajuste de 15% seria aplicado 
apenas na no valor da tabela dos 
dependentes indiretos. Ou seja, 
filhos e cônjuges não seriam im-
pactados com a decisão.

“Em decorrência do curto 
espaço de tempo após a publica-
ção do referido Decreto para que 
se adequasse plataforma digital a 
fim de que a reunião ocorresse 
por vídeo conferência encami-
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Justiça de Ribeirão Preto barrou o reajuste de 15% no valor da tabela dos dependentes indiretos – 
filhos e cônjuges não seriam impactados 

nhou-se aos senhores conselhei-
ros correspondência, via e-mail, 
datado de 25 de março de 2020 

aventando a possibilidade de 
que a mesma ocorresse através 
de troca de correspondência 

eletrônica com a aposição de 
votos nas questões a serem de-
cididas”, disse. 

A nova Base da Polícia Mi-
litar, que vai atender no prédio 
da antiga Casa do Radioamador 
de Ribeirão Preto, localizada no 
Morro do São Bento, no Jardim 
Mosteiro, será adequada pelo 
municípío. O imóvel foi cedido 
pela prefeitura. A corporação vai 
transferir para o local a sede da 
1º Companhia do 3º Batalhão 
da PM, que atualmente atende 
na rua Minas, no bairro Campos 
Elíseos, na Zona Norte.

O pedido para que o mu-
nicípio assuma as obras de 
readequação do imóvel partiu 
da Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública de São Paulo 
(SSP-SP), por meio do coman-
do-geral da Polícia Militar, 
porque a corporação – gover-
no estadual – não tem dotação 
orçamentária específica para a 
reforma de prédio cedido. 

Para que o município assu-
ma as obras, o prefeito Duarte 
Nogueira Júnior (PSDB) enviou 
nesta semana, para o Legislativo, 
proposta para alterar o artigo 
quarto da lei que autorizou de 
concessão – a prefeitura ago-

A Empresa de Trânsito e 
Transporte Urbano de Ribeirão 
Preto (Transerp) afirmou ao Tri-
buna, por meio de nota emitida 
nesta quarta-feira, 3 de junho, 
que a rejeição ao projeto do lei 
que autorizava a prefeitura a fa-
zer repasse para o pagamento da 
folha salarial, vai gerar enormes 
dificuldades à companhia, em 
relação ao pagamento de seus 
177 funcionários.

Na terça-feira (2), os vere-
adores rejeitaram o projeto do 

Executivo que pedia autorização 
para repassar de R$ 4,8 milhões 
à empresa municipal. Foram 
13 votos a favor e 13 contra a 
proposta. Bertinho Scandiu-
zi (PSDB), não participou da 
sessão por estar afastado. O 
valor mensal da folha salarial 
dos funcionários, incluindo 
impostos, encargos sociais e 
benefícios, é de aproximada-
mente R$ 1,5 milhão, pago até 
o quinto dia útil do mês subse-
quente ao trabalhado.

Se a proposta fosse apro-
vada, a companhia receberia o 
valor em três parcelas iguais e 
consecutivas de R$ 1,6 um mi-
lhão cada. A prefeitura afirma 
que todas as fontes de receitas da 
Transerp foram impactadas pela 
pandemia do coronavírus e que 
a quarentena provocou queda 

da receita. Diz o texto enviado 
por solicitação do Tribuna:

“Com o veto ao projeto do 
lei pela maioria dos vereadores, 
que previa exclusivamente o pa-
gamento da referida folha sala-
rial, a empresa, neste momento, 
terá enormes dificuldades em 
realizar o pagamento dos 177 
membros de famílias que diaria-
mente trabalham em prol da so-
ciedade, levando segurança para 
o trânsito com a  manutenção de 
semáforos, sinalizações de ruas e 
avenidas, implantação de placas 
de trânsito, acompanhamento 
de obras em geral, autorizações 
para uso de vias, aplicações de 
serragem devido ao derrama-
mento de óleo, entre outros ser-
viços realizado”.

Na terça-feira, o projeto de 
lei demorou mais de três horas 

para ser votado porque vários 
vereadores utilizaram o tempo 
dedicado à discussão – 30 mi-
nutos cada – para fazer seus en-
caminhamentos. Quem votou 
contra usa como argumento ju-
rídico o fato de a prefeitura não 
poder repassar recursos para 
uma entidade de direito privado, 
como seria a Transerp. 

O aval da Câmara, segun-
do essa ótica, poderia resultar 
em questionamentos na esfera 
judicial. Já quem votou a favor 
diz que era preciso pensar na 
garantia do salário dos fun-
cionários da Transerp, e que 
eles não têm culpa do estado 
financeiro da companhia. Cer-
ca de 30 funcionários acompa-
nharam a sessão no plenário 
Orlando Vitaliano, no Palácio 
Antônio Machado Sant’Anna.

Nos bastidores da Câmara de Ribeirão Preto, foi grande a repercus-
são da matéria deste Tribuna publicada na edição desta quarta-feira 
(3), mostrando que apenas 15 vereadores participaram da primeira 
sessão presencial do Legislativo desde 24 de março, quando as 
reuniões em plenário foram suspensas por causa da pandemia do 
novo coronavírus. 

Onze vereadores optaram por participar da sessão de suas residências 
ou escritórios particulares, de forma online.  A preocupação com o 
contágio pelo Sars-CoV-2, causador da covid-19, é, claro, o grande res-
ponsável por essa postura, mas um ingrediente a mais esteve no que se 
pode chamar de uma “pauta B” veladamente discutida entre os pares.

Havia o medo de ser verdade a informação que corre nos bastidores, 
de que um colega foi testado positivo (e esteve presente à sessão) e 
de que uma assessora parlamentar do gabinete deste mesmo verea-
dor também teria testado positivo para a covid-19. Na dúvida...

Vale lembrar também que, pelo WhatsApp do jornal, alguns leitores 
observaram que o presidente da Câmara, Lincoln Fernandes (PDT), 
conduziu boa parte da sessão sem a máscara. 

Tão longe, de mim distante...

Transerp cita dificuldade para efetuar pagamento 

Sem recursos, empresa muni-
cipal esperava aprovação de 
projeto que previa o repasse de 
R$ 4,8 milhões à companhia de 
tráfego: Câmara negou

O secretário municipal da 
Assistência Social de Ribeirão 
Preto, Guido Desinde Filho, 
pode ser obrigado a prestar es-
clarecimentos, na Câmara de 
Vereadores, sobre a arrecadação 
e distribuição de cestas básicas 
pelo município durante a pan-
demia do coronavírus. 

Projeto de resolução que 
convoca o secretário, elaborado 
pela Mesa Diretora do Legislati-
vo a partir de requerimento de 
Jean Corauci (PSB), será votado 
nesta quinta-feira, 4 de junho. O 
parlamentar argumenta que a 
convocação é necessária porque, 
até o momento, não houve qual-
quer prestação de contas das do-
ações arrecadadas.

Diz ainda que centenas de 
famílias teriam procurado as 
unidades do Centro de Referên-
cia de Assistência Social (Cras) 
da cidade sem conseguir receber 
o benefício. Segundo a justifi-
cativa do projeto, as explicações 
deverão ser dadas por causa da 
quantidade das reclamações de 
pessoas em situação de vulnera-
bilidade social. 

Caso o projeto seja aprovado, 
a data do depoimento em ple-
nário será marcada em acordo 

entre o secretário e a Câmara. A 
prefeitura de Ribeirão Preto, por 
meio da Secretaria Municipal da 
Assistência Social (Semas), di-
vulgou que iniciou na terça-feira 
(2) a distribuição de 9.712 cestas 
básicas às famílias em situação de 
extrema pobreza cadastradas no 
CadÚnico (cadastro federal oficial 
para inclusão em programas de 
assistência social e transferências 
de renda), ou seja, com renda de 
até R$ 89 per capita mensal.

A ação, segundo a pasta, faz 
parte do programa Alimento 
Solidário, do governo de São 
Paulo, que tem o objetivo de en-
tregar um milhão de cestas de 
alimento com reforço proteico 
às famílias em situação de extre-
ma vulnerabilidade social, prin-
cipalmente neste momento de 
pandemia do novo coronavírus, 
causador da covid-19.

De acordo com a Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento So-
cial, as cestas foram elaboradas em 
parceria com a equipe de nutricio-
nistas do Hospital Israelita Albert 
Einstein, liderada pela nutricio-
nista Luci Uzelin. A caixa contém 
sete fontes de proteínas diferentes 
(feijão, lentilha, leite em pó, sardi-
nha, charque, linguiça e ervilha), 
além de arroz, farinha, macarrão 
e biscoitos, entre outros produtos, 
suficientes para a alimentação de 
uma família de quatro pessoas por 
um mês. A secretaria afirmou que 
o recebimento ocorrerá median-
te comprovação do Número de 
Identificação Social (NIS).

Secretário pode depor por 
doação de cestas básicas
Proposta que estabelece a 
convocação do titular da pasta da 
Cidadania e do Bem Estar Social 
será votado nesta quinta-feira (4)

Prefeitura de RP vai
herdar obra da PM
Sem dotação orçamentária es-
pecífica para a reforma de prédio 
cedido, Polícia Militar pede à 
prefeitura que assuma as obras de 
adequação da nova base, no Morro 
do São Bento 
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ra fica autorizada a reformar 
o imóvel para adequação das 
dependências e instalação da 
Companhia Policial Militar, vi-
sando o atendimento de segu-
rança dos munícipes da cidade. 

As despesas para as obras 
correrão por de verbas consig-
nadas orçamento da prefeitura 
de Ribeirão Preto. O projeto 
ainda não tem data para ser vo-
tado. Em maio do ano passado, a 
prefeitura cedeu, em comodato, 
o imóvel de propriedade do mu-
nicípio. O projeto autorizando 
a cessão também foi aprovado 
pela Câmara de Vereadores. 

Com área de 1.307,04 me-
tros quadrados e avaliado em 
R$ 1.334.932,23, o prédio terá 
de passar por reforma, mas, 

segundo a administração mu-
nicipal, possui estrutura ade-
quada para instalação da base 
da PM. A concessão do imóvel 
terá duração de 30 anos, mas 
poderá ser prorrogada.

O prefeito Duarte Nogueira 
também já recebeu do coronel 
Carlos Alberto Machado, co-
mandante do Comando de Po-
liciamento do Interior (CPI-3), 
o projeto executivo das reade-
quações do imóvel. A previsão 
era que as obras, estimadas em 
R$ 350 mil, fossem licitadas no 
primeiro trimestre deste ano.

Segundo a prefeitura, a 
transferência se justifica, pois a 
nova base ficará em um ponto 
estratégico, próximo a escolas 
e faculdades em uma região de 

aproximadamente 300 mil ha-
bitantes. Atualmente, a compa-
nhia atende 82 bairros, o equi-
valente a 22% do território do 
município, uma população esti-
mada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
de 307.953 habitantes. 

São 106 escolas atendidas 
– públicas (municipais e esta-
duais) e particulares –, cinco 
hospitais, 13 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) e o Parque Per-
manente de Exposições, além de 
25 comunidades. A atual base, 
na rua Minas, além de não ser 
adaptada para acessibilidade de 
pessoas com deficiência, está 
com vários problemas estrutu-
rais, inclusive na rede de energia 
elétrica e no sistema hidráulico. 

Base da PM será na Casa do Radioamador: previsão era que as obras, estimadas em R$ 350 mil, fos-
sem licitadas no primeiro trimestre deste ano

‘DIGAM À NAÇÃO QUE FICO!’
O técnico português Jorge Jesus usou as 
redes sociais no final da noite desta terça-
feira para confirmar a sua permanência no 
Flamengo por mais um ano. Página A7
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