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OFíCIO N° 29/2010

CÓP
Senhor Prefeito;

Estendemos nossos votos de estima e oportunamente parabenizamos o

excelente trabalho realizado por Vossa Excelência a frente de nosso ditoso municipio.

Servimo-nos do presente, no intuito de requerer providências no sentido

de retirar o Projeto de Lei Ordinária n". 177/2010 de 15/07/2010, que dispõe sobre a criação

do abono salarial aos servidores da Superintendência do Porto de Itajaí, em substituição ao

prêmio de produção.

As razões estão consubstanciadas na seguinte ordem:

1- O Projeto não foi discutido com o sindicato representativo dos

trabalhadores portuários, e, em muito maculou a pretensão da Autarquia Municipal;

2- O aludido abono vem fulminar direitos já consagrados pelos

trabalhadores portuários, tais como, não há incidência sobre 13°, Salário, FGTS, abono de

Férias, e não incide diretamente nos cálculos previdenciários, o que afetará a remuneração

dos egressos na Previdência Social, quando da aposentadoria;

3- Tramita na 1° Vara do Trabalho de ltajaí o Processo n°, 799/2009,

cuja matéria guerreada se trata da incorporação em definitivo do prêmio produção, Referido

processo encontra-se suspenso, por acordo deste sindicato e a autarquia "Superintendência

do Porto de Itajaí". A medida adotada teve como escopo, a elaboração do projeto que

dirimiria tal conflito definitivamente. Entretanto, estranhamente após inúmeras tentativas
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