ATA DA REUNIÃO DE 03.05.2019

No dia 03 de maio de 2019, às 10 horas, na sede da Procuradoria Geral do Município
do Rio de Janeiro, realizou-se reunião de negociação coletiva para os anos de
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 entre a IPlANRIO e o Sindicato dos Trabalhadores
em Empresas e Órgãos Públicos de Processamento de Dados, Serviços de Informática
e Similares do Estado do Rio de Janeiro (SINDPD-RJ), com a presença dos membros
da comissão de negociação do Município e dos representantes da Empresa e do
Sindicato, para discussão da pauta de reivindicação encaminhada pelos empregados à
Empresa.
Pela Comissão foi dito que foi noticiada, pela CODESP, a proposta de reajuste
salarial, relativa à Cláusula Terceira do Acordo Coletivo de Trabalho de 2016, pelo
IPCA-E acumulado do período.
Pela representação dos trabalhadores foi solicitado o registro dos seguintes apartes:
"1) manutenção da data-base e garantia das cláusulas até o fim das negociações;
2) que desejam que a empresa seja transformada em autarquia e que seus empregos do
quadro permanente de pessoal sejam convertidos em cargos públicos, do regime estatutário;
3) que a Ol T lembra que no dia 04 de Setembro de 2017, na Procuradoria Geral do Município,
realizou-se reunião de negociação coletiva para o ano de 2017/2018 entre a IPLANRIO e o
SINDPDRJ, onde foi aceito pelos representantes a proposta oferecida pela gestão municipal, de
reajuste salarial de 4,41 %. O acordo coletivo foi impresso e assinado por todos os e as vias
foram entregues a assessoria jurídica da IPLANRIO para ser enviada a CODESP.
lamentavelmente o acordo foi descumprido e ignorado pela empresa e pela gestão municipal.
O mínimo que se espera é o cumprimento conforme negociado e ofertado.
4) que o vale-refeição não é reajustado desde ano de 2012, e a defasagem calculada pelo
IPCA-E acumulado até Março/2019 é de 49,35%. O valor apurado ainda é inferior, segundo
estudos das empresas de cartão refeição, O valor médio da refeição na região central da cidade
do Rio de janeiro é de R$35,00.
5) foi questionado o pagamento das progressões por merecimento, que não são pagas há 6
anos, e configura um claro descumprimento do Plano de Cargos e Salários. Lembrando que a
Empresa é reincidente neste atraso.
6) foi solicitado o pagamento do acordo de metas 2016.
7) pela OlT, foi dito que, ao longo da gestão do prefeito Marcelo Crivella, os trabalhadores da
IPLANRIO desenvolveram e implantaram diversas soluções tecnológicas e sistemas (Taxi.rio,
Prontuário Eletrônico, Saude.rio, SISVISA entre outros) e alguns destes trabalhos com notório
reconhecimento. Soluções que alavancaram as ações de diversos órgãos municipais e que
geram economia para a municipalidade, com um investimento baixíssimo, para sustentar toda a
tecnologia da informação do município, inferior ao investido pela iniciativa privada o outras
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esferas de governo. Os trabalhadores pleiteiam o devido reconhecimento pelas importantes
atividades realizadas e que seja cumprido integralmente os reajustes salariais nos pagamentos
mensais desde 01 de Maio de 2017, como foi feito com outras empresas públicas municipais,
citando como exemplo a COMLURB.
8) que a representação sindical solicita a presença de um representante da CODESP nas
mesas de negociação."
As partes ajustaram a prorrogação da data-base por 45 (quarenta e cinco) dias e a
realização de nova reunião em 15/05/2019, às 10:30h, na sede da Procuradoria Geral
do Município, ocasião em que se dará o prosseguimento das tratativas com a análise
da pauta de reivindicações.
Antes da realização da supracitada reunião, a empresa encaminhará
estudo do impacto financeiro das cláusulas econômicas.
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Encerrados os trabalhos, eu, Daniel Galliza Simões Lorenzo Gonzalez, Procurador do
Município do Rio de Janeiro, concluo a presente ata, que vai assinada pelos presentes,
para os fins de direito.

rS1'lIlt-4f'LANRIO - Mônica Andréa Santoro

Sindi ato dos Trabalhado es em Empresas e Órgãos Públicos de Processamento de
Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado do Rio de Janeiro (SINDPD-RJ)Josef EI Hader (Diretor)

Luiz Alexandr

Orga . ação por Local de Trabalho (OLT)- Rodrigo César Guimarães de Andrade
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Organização por Local de Trabalho (OLT) - Adriano Roberto de Britto Peçanha
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