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Em defesa da autogestão contributiva no PAMO PAMO pela garantia 

de sua continuidade 

Um pesadelo chamado 

PLANVALE 

Plano de Cargos e Salários 

 O novo sistema de revisão e 

atualização do PAMO foi instalado para 

garantir a continuação do atendimen-

to, pois o Tribunal de Contas estava 

prestes a vetar o plano, sendo neces-

sária sua adequação às normas da 

ANS.   

 Foi também medida necessária 

para coibir o “cheque em branco” que 

assinávamos para os hospitais e labo-

ratórios. 

 As ocorrências ou dúvidas deve-

rão ser encaminhadas para DCP/

PAMO, através dos telefones 3030-

2378/2460/2366/2382 e para o e-mail 

dcp@cetsp.com.br. 

 Mas se você tiver algum proble-

ma fora do horário de expediente ligue 

no 1188 e peça o telefone do planto-

nista do PAMO. 

Lembramos que de-

fendemos a autogestão co-

mo o melhor modelo e por 

isso estamos juntos com as 

representações das empre-

sas municipais acompanhan-

do o desastre que cada uma 

já vive com relação ao que 

se fez com esse benefício e 

estudando as possibilidades 

de melhoria da assistência 

médica e odontológica unifi-

cando um modelo para to-

das as co-irmãs.  

Há mais de vinte 

anos, pretendemos um Pla-

no de autogestão que seja 

contributivo. Porém, o as-

sunto é de extrema comple-

xidade técnica, legal e fi-

nanceira.  

Visitamos algumas 

entidades, que praticam a 

autogestão contributiva, co-

mo a CABESP, estamos com 

uma assessoria técnica es-

pecializada nesse setor em 

defesa da autogestão e 

contra o “mercado” que se 

tornou a assistência médica 

no mundo inteiro e já fize-

mos contato no governo, 

iniciando uma apresentação 

em defesa dessa ideia. 

Queremos um modelo que 

nos garanta qualidade e se-

gurança de sua manuten-

ção, com longevidade para 

além da CET. Como esse 

esforço é conjunto, de todas 

as empresas municipais, é 

uma tarefa que demanda 

estudo de muitas alternati-

vas e cenários para chegar-

mos a conclusões, que de 

fato venham em defesa do 

que desejamos. 

Traremos para co-

nhecimento de todos aqui 

nos  nossos informativos as 

histórias dos parceiros da 

administração indireta, para 

que todos possam entender 

a importância desse estudo 

e dos encaminhamentos 

que estamos dando, desde 

o início do nosso mandato. 

A Empresa PLANVALE com o 

novo sistema de segurança para 

evitar roubos e fraudes vem colo-

cando os empregados em situa-

ções até vexatórias. 

A DR pesquisou o assunto, a 

fim de buscar um apoio legal para 

conduzir e solucionar esse proble-

ma e entende que uso do cartão 

por parte de terceiros (clonagem) 

constitui FRAUDE PRATICADA POR 

TERCEIRO – espécie: Título II – 

Patrimônio (artigos 155 a 183 do 

Código Penal), sua natureza: Este-

lionato (artigo 171 CP). 

Assim, a clonagem configu-

ra DANO MORAL, vez que estamos 

diante de uma relação de consumo 

protegida pelo código de defesa do 

consumidor. Todavia, havendo fa-

lha no sistema de segurança da 

empresa detentora do cartão e 

tendo a utilização sido efetuada 

por terceira pessoa ou ainda pe-

lo responsável do cartão e este 

não obter êxito no seu uso de-

corrente de sistema de segu-

rança, a ela (PLANVALE) cabe 

provar na Justiça que seu siste-

ma é seguro e infalível. 

Portanto, em se tratando 

de uma ação vexatória e por 

tratar-se de uma questão inse-

rida nas relações de consumo, a 

empresa prestadora de serviços 

de cartão deve responder pela 

má prestação dos serviços que 

venham causar ao consumidor, 

e por se tratar de uma relação 

de consumo a ação é individual. 

Boletim de ocorrência e 

Juizado de Pequenas causas po-

dem iniciar a reparação desses 

danos, até que outra empresa 

assuma a prestação desse ser-

viço. 

Continuamos receben-

do sugestões dos emprega-

dos através do e-mail demo-

craciaerenovacao@gmail.co

m para contribuir com o pro-

cesso de revisão do PCCS, 

que se encontra em negocia-

ção com a CET e comissão 

instituída no núcleo de nego-

ciação do TRT. 

O Sindviários, condu-

tor dessa negociação com o 

técnico do DIEESE, receberá 

todas as sugestões e já está 

em contato nas áreas atra-

vés dos diretores de base.  

A DR, por entender 

esse processo de grande im-

portância para os empre-

gados, dá assim sua contri-

buição, pois se trata de um 

de nossos mais importan-

tes compromissos de cam-

panha.  

Muito tempo se pas-

sou para essa revisão tão 

necessária acontecer. Ago-

ra, precisamos aproveitar a 

oportunidade e nos pro-

nunciarmos.  

A partir da próxima 

semana  a equipe da DR 

estará em algumas áreas 

anotando as sugestões  

dos interessados que se 

inscreveram.  

caram isentos do pagamento 

das viaturas.  

ATENÇÃO! Caso você se 

envolva em algum RAT, ou re-

ceba algum expediente já para 

assinar, entre em contato com 

a DR, para que possamos auxi-

liá-lo de como funciona melhor 

este processo. 

CAO 

Esta semana acontece-

ram duas reuniões da CAO, na 

primeira foram analisados 55 

expedientes, na segunda 36. 

Pela intervenção da DR 80%  

dos empregados envolvidos fi-
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