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DE OLHO NO REAJUSTE! 

Professores do Ensino Superior, Sesi e Senai. 

 

 

“Marque na agenda: dia 26 de abril tem 

assembleia!!”  

 

 

PLR!! 

Professores, cuidado com a declaração do imposto de renda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADERNO 
ORGANIZER 

 

Atenção professor! 

Já está no Sinpro 

Santos o Caderno 

Organizer, presente do 

sindicato para todos 

os professores 

associados.  

Venha receber o seu! 

 

 

 

Caderno Organizer 



 

 

ATENÇÃO PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO!! 

 

 
 
 

Pauta: Análise e deliberação sobre proposta para assinatura de Convenção Coletiva 
 
 



 

 
DE OLHO NO REAJUSTE DE MARÇO NO ENSINO SUPERIOR, SESI E SENAI 
 

Os salários de março no ensino superior, no Sesi e no Senai estão reajustados. Agora é hora de conferir se o reajuste de 
março foi aplicado corretamente. Veja como calcular: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atenção ao desconto do INSS! 
 
Quem trabalha em mais de uma escola deve informar às empresas a nova remuneração. Assim a contribuição 
previdenciária é recalculada para que o desconto não seja maior do que o previsto em lei. 
 
Isso porque o INSS é calculado sobre a soma de todos os salários, como se houvesse um único contrato de trabalho. 
Em 2014, o desconto não pode ser maior do que R$ 482,93. Se um dos salários, depois de reajustado, for igual ou 
superior a R$ 4.390,24, o INSS será descontado somente nesse holerite. A escola informa que faz o recolhimento 
integral e o professor deve levar essa declaração em todas as escolas para que não haja desconto nos demais salários. 
 
Se nenhum dos salários atingir R$ 4.390,24, o desconto é feito em todos os holerites. O cálculo depende dos valores 
recebidos em cada escola, daí ser tão importante a troca de informações. E é bom lembrar: o professor é responsável 
por levar os informes em cada escola. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. 
 
Fonte: Fepesp 

 
 

PLR: FIQUE ATENTO A DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA 
 

Antes fazer a declaração do imposto de renda é preciso ficar atento ao 
informe de rendimentos no que diz respeito à Participação nos Lucros ou 
Resultados. O valor referente aos 24% da PLR recebido pelos professores da 
educação básica em 2013 deve constar como rendimentos sujeitos à 
tributação exclusiva (campo 5 do documento), tal como o 13º salário. Caso 
contrário, será preciso pedir a correção do informe ao RH da escola. 
 
Nesta semana, o SINPRO SANTOS tomou conhecimento de vários informes 
incorretos. Por isso, alerta a categoria sobre o fato. De acordo com a lei 
12.832, de 2013, a tributação da PLR passou a ser exclusivamente na fonte. 
Assim, todos os trabalhadores que receberam PLR no total de até R$ 6 mil 
(valor referente ao ano-base 2013) ficam isentos do imposto de renda. 
Aqueles que tiverem rendimentos superiores a esse teto sofrerão o desconto 
do imposto de acordo com tabela específica. 
 
Quem já entregou a declaração deverá checar o informe de rendimentos. Se 
identificar o problema terá de pedir a correção ao RH da escola e depois 
fazer a declaração retificadora. Especialmente quem teve que pagar imposto, 
tal checagem é fundamental, pois o valor pode estar errado. 
 
Abono: Caso você tenha recebido os 24% como Abono, o valor deve estar 
discriminado no informe em “total de rendimento”. 
 
Luta do SINPRO SANTOS: A desoneração da PLR é uma antiga 
reivindicação dos trabalhadores brasileiros e é resultado da luta do 
movimento sindical. O SINPRO SANTOS participou ativamente das 
discussões.   
 
Fonte: Fepesp 

 

 

Fale Conosco

SINDICATO DOS PROFESSORES DE 

SANTOS E REGIÃO 

Avenida Ana Costa, 145. Santos – 

 11060-001 

 

3234-1071/32349892 

 

sinprosantos@sinprosantos.org 

 

http://www.sinprosantos.org.br/site/ 

 

https://www.facebook.com/sinpro.sa

ntos 

 

Horário de atendimento de segunda a 

sexta das 8h às 17h. 
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