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BOLETIM-SEPESP N° 0001/2018 - Abril de 2018
FILIADOS DO SEPESP: A atual gestão, desde que assumiu a diretoria em 2011, recebeu a administração
do Sindicato “sucateada”, basta dizer que assumimos em 1° de fevereiro de 2011 e no mês seguinte (março),
foi distribuída a ação de cobrança do condomínio, com mais de dois anos em atraso (PROC. 011572293.2011.8.26.0100; 583.00.2011.1155722) 1° VARA CIVEL-FORO CENTRAL-SP
Verificamos que nenhum imposto havia sido pago antes da nossa gestão (imobiliário, mobiliário, taxas de
licenças, receita federal, fazendária, INSS... etc). Assim, todos os bens do SEPESP foram penhorados em
06/07/2009 (PROC. 0032275-2007.4.03.6182- EXEC. FISCAL 4° VARA SÃO PAULO).
A fazenda com base no decreto 60435/2014 exigiu certidões negativas de tudo e cadastro da diretoria no
MTE, dentro de 10 dias para manter o código de desconto. Impossível, porque os fiscais do MTE ficaram em
greve por mais de 1 ano e o cadastro requerido em 2014 só foi expedido depois dessa greve.
Por causa disso, o código de desconto das contribuições foi bloqueado e o SEPESP descredenciado.
Tivemos que recorrer administrativamente e na justiça, com ação contra o governo do Estado para
desbloqueá-lo, porque houve violência com essa medida drástica (PROC. 1043440-45.2015.8.26.0053- 5°
VARA DA FAZENDA PÚBLICA).
Demorou mais de dois anos para reestabelecer o código, mas, fomos vitoriosos nessa ação movida contra o
governo do Estado, tendo o juiz dado prazo para a fazenda reestabelecer o código, sob pena de multa diária
de R$ 500,00. No proc. 0026854-76.2009.8.26.0564, 9° vara cível/SBC, cobrança de seguro de vida não pago
pela gestão anterior, o valor foi bloqueado da conta do SEPESP.
Mesmo tendo recebido a administração do SEPESP em precárias condições, promovemos várias medidas
administrativas. Democratizamos a entidade com novo estatuto, criando as diretorias em cada DEINTER.
Reivindicamos o salário de nível universitário e a incorporação do ALE (Aux. Local de Exercício). Fomos
vitoriosos nessas ações.
A lei 1067/2008 que estabeleceu a exigência de nível superior para o ingresso nas carreiras de Investigador e
Escrivão de Policia, estava engavetada, embora essas categorias estivessem com seus salários inferiores aos
vencimentos de servidores de nível médio.
Promovemos assembleia e propusemos que a reivindicação de nível universitário era prioritária. Fizemos
vários atos públicos, cobrando do governo salário de nível superior; Dentre eles, o ocorrido em 11/06/2013 na
Av. Paulista, com mais de mil Policiais e outros em frente ao Palácio dos Bandeirantes.
O Governo não nos atendeu com a reivindicação exigida, equiparação com salário dos peritos, mas, concedeu
uma migalha e a incorporação do ALE.
Esses atos sindicais foram agendados pelo SEPESP, que encabeçou aquela luta, mesmo sem recursos.
Encontramos sem o reajuste inflacionário desde 2014 e o governo vem agora nos conceder apenas 4%?
Promovemos vários atos na ALESP, buscando a equiparação de 7% com todos os servidores públicos.
Como é marca do governo do PSDB maltratar a policia civil, só nos concedeu 4%. Como houve a aprovação
da PEC, que praticamente congelou o reajuste de salários de servidores públicos por dois anos, constatando
também que não há vontade política do governo do PSDB em nos repor a inflação acumulada desde 2014 que
já chega a mais de 20%, estamos aguardando a substituição no cargo de governador do Estado para
apresentar nova pauta de reivindicações.
Para facilitar a vida de nossos filiados, fizemos vários convênios com benefícios reais, relação a abaixo:
1- SESC- com unidades em todo Estado de São Paulo (CONVÊNIO EXCLUSIVO COM O SEPESP NO
ÂMBITO DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA POLICIA CIVIL DE TODO O ESTADO). NOS CLUBES
DO SESC, OS FILIADOS TEM LAZER COMPLETO: PISCINAS, JOGOS, CINEMAS, ETC.
2- Jurídico- Assistência gratuita aos filiados em casos de crimes funcionais e administrativos; Advocacia
especializada em direito previdenciário (aposentadoria, quinquênio, paridade, integralidade, ALE, adicional de
insalubridade e etc.); Parceria com escritório de advogados associados para atender os filiados no âmbito
Estadual, Civil, Criminal, Trabalhista, Administrativo 1° e 2°, tendo já ganho ação para isentar filiados de
contribuição com o IAMSPE
3-Corretora de seguros- com valores mais baixos do mercado
4- Cartão de crédito consignado- sem consulta SPC/SERASA, sem anuidade, com taxa de juros baixíssimas.
5- Convênio com odontologia com descontos especiais para filiado.
OBS: Anexo modelo ficha de filiação, para o colega colaborar trazendo-nos mais filiados.
Se possível nos devolver via correio com cópia do hollerith e duas fotos 3x4.
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