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Diretoria e representantes Sindicais de Base 
debatem proposta para Novo Estatuto 

A Contribuição Sindical dos funcionários públicos ocorre agora no mês de março.

 Em setembro de 2008, o Ministério 
do Trabalho publicou a Instrução 
Normativa nº1. Nela, atestava a 
legalidade do desconto da Contribuição 
Sindical no serviço público (antes disso, 
o desconto só era feito na iniciativa 
privada).
 Vale acrescentar que o Sindilegis 
Pernambuco (antigo Sisalepe), assim 
como a CUT, é favorável ao fim da 
Contribuição Sindical. Porém, como 
todos sabem e já foi explicado na 
Assembleia Geral sobre o tema, a Alepe, 
antes do desconto ser feito para o nosso 

Sindicato, recebeu duas liminares  - 
uma da CSPB (Confederação dos 
Servidores Públicos do Brasil) e outra 
da UNSP (Sindicato nacional dos 
Servidores Públicos do Brasil) – para 
o recolhimento do imposto. Diante 
desse fato, coube ao Sindilegis-PE 
solicitar parecer da Procuradoria para 
que não recolhesse a quantia para 
essas entidades e que o fizesse para 
o nosso sindicato. Caso contrário, o 
dinheiro seria enviado às entidades, 
que são desvinculadas de nossas 
lutas.



 Porém, o que queremos destacar 
agora é que a atual gestão vai cumprir 
mais um compromisso assumido na 
campanha para nossa eleição e que 
consta do nosso programa de chapa: o 
Sindilegis Pernambuco vai devolver aos 
seus filiados (com pelo menos um ano 
de vinculação ao sindicato) a quantia 
que cabe ao sindicato, ou seja, 60% do 
valor total recolhido (Os outros 40% são 
distribuídos entre as centrais sindicais, 
federações e Fundo do Trabalhador- FAT).
 Dessa forma, assim que a Caixa 
Econômica fizer o depósito do valor 
que corresponde ao Sindilegis (no final 
de maio), os filiados habilitados para 
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este fim serão convocados para receber 
de volta os 60% do foi recolhido do seu dia 
de trabalho. Por exemplo, quem tiver um 
desconto de R$100 (cem reais), terá um 
retorno de R$60 (sessenta reais).
 Por fim, o Sindilegis-PE esclarece, 
ainda, que essa quantia recolhida agora 
em março trará, mais uma vez, novas e 
melhores possibilidades para a aquisição da 
nossa sede própria, o que não foi feito ainda 
em razão da decisão unânime da categoria 
na última Assembleia Geral realizada para 
este fim (decidiu-se por adiar a compra e 
buscar novas opções de imóveis para uma 
futura decisão, que deve acontecer ainda 
este ano).

Saudações sindicais a todos e a todas.

A diretoria


