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Sexta-feira  

Secretaria de Aposentados e 
Pensionistas realiza seu 

encontro mensal  
O Sindsep/MA através da 

Secretaria de Aposentados e Pen-
sionistas realizar hoje, 28, o en-
contro mensal da categoria refe-
rente ao mês de setembro. 

O evento vai acontecer na 
sede da Associação da Aserma, 
no Turu. 

Durante o evento vão ter 
as seguintes atrações: Banda 
da Rosemary e Dança de Zum-
ba. 

Os ônibus irão sair da 
sede do sindicato às 8h com o 
retorno programado para às 
17h. 
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Aposentados e pensionistas têm até outubro para 

optar por incorporação das GD´s 
Reunidos em Brasília para o 

encontro de assessorias jurídicas da 
Condsef/Fenadsef, advogados das 
entidades lembraram que está ter-
minando prazo para servidores 
aposentados e pensionistas assina-
rem termo de opção para fazer jus 
às novas regras da incorporação 
das Gratificações de Desempenho 
(GDs) aos proventos. O prazo ter-
mina no dia 31 de outubro. Portan-
to, os servidores devem ficar aten-
tos. A recomendação das assessori-
as é para que os servidores assinem 
o termo, a menos que o beneficiá-
rio tiver ação judicial para paridade 
em curso ou já tiver ganhado pro-
cesso. Nesses casos, o servidor 
aposentado e pensionista deve pro-
curar o jurídico do sindicato em 
seu estado para avaliar.  

A incorporação das GDs aos 
proventos não é automática. Para 
fazer a opção pela incorporação, o 
beneficiário (aposentado ou pensi-
onista) deve procurar o RH do ór-
gão de lotação. Depois de assinada, 
a opção pela incorporação não po-
de ser cancelada. A opção é uma 
exigência para que a incorporação 
aconteça e não é possível manifes-
tação de opção posterior à data pre-
vista nas leis. Servidores que ainda 
estão na ativa podem fazer opção 
no momento da aposentadoria, o 
mesmo valendo para novas pen-
sões. 

Tem direito à incorporação 
aposentados, pensionistas e os ser-
vidores ativos que fazem jus à ga-
rantia de paridade e integram os 
cargos e planos de carreira cons-

tantes nas Leis 13.324, 13.325, 
13.326, 13.327 e 13.328/16, desde 
que tenham recebido a GD, quando 
na ativa, por no mínimo 60 meses 
(cinco anos). O cálculo do valor a 
ser incorporado tem como base a 
média dos pontos da GD dos últi-
mos 60 meses (cinco anos) de ati-
vidade do servidor. A incorporação 
é gradual: a) a partir de 1º de janei-
ro de 2017 – 67% do valor a ser 
incorporado; b) a partir de 1º de 
janeiro de 2018 – 84% do valor a 
ser incorporado; c) a partir de 1º de 
janeiro de 2019 – o valor integral a 
ser incorporado. Vale ressaltar que 
as leis não preveem o pagamento 
retroativo. O beneficiário passa a 
perceber os valores a partir do mo-
mento que formaliza a opção. 

Fonte: Condsef 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA 
APROVAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019 

Gestão 2016/2019 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº019/2018 

 
A Presidenta em Exercício do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Mara-
nhão – SINDSEP /MA, nos termos dos artigos 45,b em conformidade com os  artigos 26, § 1°, 
II, b;25 e 23, §§ 1° e 2º, do Estatuto, convoca todos os associados em gozo dos seus direitos es-
tatutários, para participarem da Assembleia Geral Ordinária de Aprovação da Previsão Orça-

mentaria  do Exercício de 2019, a ser realizada no dia 29 de novembro de 2018, no HOTEL PONTA D’AREIA, sito 
à Avenida dos Holandeses, Qd 13, s/nº - Ponta D’areia, às 14h00min em primeira convocação com o quórum míni-

mo, dos associados aptos a votarem, de 5% (cinco por cento)  e às 14h30min em segunda convocação com o quórum 
mínimo de 1% (um por cento) dos associados aptos a votarem. 

 
São Luís, em 27 de setembro de 2018. 

 
Cleonice Rocha, 

Presidenta em Exercício. 

 
ASSEMBLEIA POR LOCAL DE TRABALHO – EBSERH-MA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 020/2018 
 

 A Presidenta em Exercício do Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Mara-
nhão – SINDSEP/MA, em consonância com o Estatuto, convoca todos os associados em gozo 

dos seus direitos estatutários e convida os (as) demais empregados (as), lotados (as) na EMPRE-
SA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH - MA, para participarem da 

Assembleia Por Local de Trabalho no dia 01 de outubro de 2018, às 12:30 h, na área externa do 
Hospital Universitário Presidente Dutra, sito à Rua Barão de Itapary, 227 - Centro, nesta, para 

discutirem e deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 – Informes; 2 – Processo de Acumulação de Cargos  Públicos; 
3 – Escolha de representante para participação da reunião da MNNP – Mesa Nacional de Negociação Perma-

nente da EBSERH e 4 - Outros. 
 

São Luís - MA, em 27 de setembro de 2018. 
 

Cleonice Rocha 
Presidente em Exercício  

 
REUNIÃO DA DIRETORIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº021/2018 
 

A Presidenta em Exercício do Sindicato dos Servidores Públicos Federal do Estado do Maranhão 
– SINDSEP /MA, na forma do Estatuto, convoca a Diretoria composto  por todos os membros da 
Direção, para reunirem – se,  no dia 29 de novembro de 2018, no Auditório do HOTEL PONTA 
D’AREIA, sito à Avenida dos Holandeses, Qd 13, s/nº  Ponta D’areia, nesta, com início previsto 
para as 09h00mim, com a seguinte pauta: 1) Informes; 2) Discussão da  proposta  Previsão Orça-

mentária para o ano de 2019; 3) Proposta e discussão da Reforma Estatutária e 4) Outros. 
 

São Luís, em 27 de setembro de 2018. 
 

Cleonice Rocha, 
Presidenta em Exercício  


