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INFORMATIVO

SISPESP participa do lançamento 
da Jornada Unitária em Defesa do 
Serviço Público 

O presidente do SISPESP, Lineu Neves Mazano, participou 

nesta quinta-feira (03), de uma livepara o lançamento online 

da Jornada Unitária em Defesa do Serviço Público. O movi-

mento, de iniciativa do Núcleo do Trabalho do Partido dos 

Trabalhadores (PT), tem como objetivo impedir a continui-

dade da agenda de retrocessos e ataques aos servidores e 

serviços públicos do país. O evento contou com outros diri-

gentes da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil 

(CSPB) e da Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST), 

além de parlamentares, entidades municipais, estaduais, 

nacionais e internacionais vinculadas ao setor público.
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Ação visa impedir que o governo 
prejudique os servidores 

O Novo SISPESP está de olho nas manobras que podem pre-

judicar os servidores. Para prevenir isso, o departamento 

jurídico do sindicato entrou com a Ação Coletiva com Pedido 

de Tutela de Urgência (Processo 1043652-

-90.2020.8.26.0053) na 11ª Vara da Fazenda Pública de São 

Paulo. A iniciativa é para evitar que a Fazenda do Estado de 

São Paulo adote medidas prejudiciais aos direitos dos servi-

dores, usando a Lei Complementar Federal 173/20, que 

aprova o aporte de recursos �inanceiros aos Estados e Muni-

cípios  para o enfrentamento à pandemia do novo Coronavi-

rus.
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NÃO HÁ SOCIEDADE FORTE COM FUNCIONALISMO PÚBLICO FRACO

INFORMATIVO

PARA LER A MATÉRIA COMPLETA, CLIQUE AQUI

http://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2405&DeptoID=1http://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2405&DeptoID=1

 Nº 012 SÃO PAULO-SP– 10/09/2020

www.sispesp.org.br

Semanal

imprensa@sispesp.org.br
-

---------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------FONTE: JORNAL CONTABIL

PARA LER A MATÉRIA COMPLETA, CLIQUE AQUI

http://www.sispesp.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UCq8H34h2VKo4AIbc-Bwg0rw?view_as=subscriber www.instagram.com/sispesp.sispesp https://www.facebook.com/Sindicato-Sispesp-693966760622588/

 2

FONTE: NOTÍCIAS CONCURSOS

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que, 

até a edição da Reforma da Previdência (Emenda Constitucio-

nal 103/2019), é possível a  averbação do tempo de serviço 

prestado por servidores públicos em condições especiais; que 

prejudiquem a saúde ou a integridade �ísica, e sua conversão 

em tempo comum para �ins de concessão de aposentadoria 

especial. 

Segundo a decisão, a partir da vigência da EC/103, as regras 

para a conversão de tempo especial deverão ser regulamenta-

das por lei complementar dos entes federados.

Contagem do tempo em atividade in-
salubre ou perigosa para aposentado-
ria especial é admitida pelo STF

Aposentadoria Especial: 65 profis-
sões que garantem o beneficio

O que é Aposentadoria Especial?

Esta aposentadoria é um bene�ício previdenciário concedido 

ao trabalhador que exerce suas atividades laborais exposto a 

agentes nocivos, que podem causar algum prejuízo à sua 

saúde e integridade �ísica ao longo do tempo.

O que é pro�issão insalubre?

Esta questão de insalubridade diz respeito ao Direito do Tra-

balho, em regra geral  uma pro�issão considerada insalubre é 

quando há exposição do trabalhador a fatores de risco e 

nocivos à saúde.

https://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2660&DeptoID=1https://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2663&DeptoID=1 https://www.sispesp.org.br/LeiaMais.aspx?NoticiaID=2664&DeptoID=1


