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                          Ata da Assembléia Ordinária do DAPIBGE de 28/ março  /2019 
  

Mesa:  Benedito, Aurelia e Carmem  
  
Pauta:   sem pauta 

 

 

     Benedito iniciou a assembléia explicando que preferiu não redigir uma pauta porque eram 
muitos os problemas e preferiu trazer para compartilhar com a assembléia tentando buscar 
uma solução em conjunto.  
     
    Prosseguiu explicando que o governo não irá mais permitir o desconto das mensalidades no 
contracheque,  isso é mais uma forma de enfraquecer  as entidades que precisam desse 
dinheiro para sobreviver.  O DAP só existe pelo trabalho voluntario das diretorias e pelo 
recebimento das mensalidades dos associados.  A partir do momento que o DAP passou a ser 
vantajoso, começamos a ter problemas com as mensalidades.  Se  somos atualmente 8500 
sócios, deveríamos ter 8500 mensalidades, mas isso não ocorre.    Temos muitas inadimplências, 
associados que nunca pagaram ... Apenas aproximadamente 6000 sócios estão com as 
mensalidades em dia.  
  
    Essa situação de cancelamento da consignação da mensalidade pelo SIGEPE ocorreu  a 40 dias 
atrás quando um associado  da Bahia  - Manuel Santos  – que entrou para o DAP há 2 anos  - fez 
uma representação contra o DAP no Sigepe, declarando que não queria o desconto.... .  
Aposentou, incorporou e nunca pagou o DAP.  O DAP respondeu ao Sigepe,  e esse arquivou o 
processo mas ele reabriu.  Novamente ele retorna ao Sigepe e faz nova representação, e o 
Sigepe envia uma comunicação ao DAP comunicando a suspensão temporária  da consignação.      
  
       O Dap tem um contrato assinado com o governo pelo período de 15 anos. A consignação é 
feita pela autorização do associado no site do Sigepe e muitas vezes o associado não consegue 
fazer a consignação, ao todos são 11 situações para a  não consignação, e o DAP não consegue 
entender claramente o enquadramento dos associados em cada uma delas.  O DAP foi ate 
Brasília conversar com o Serpro para tentar entender, mas o Serpro  alegou que eles recebem  
sistema do Governo  e não tem o poder legal de interferir na alteração desses códigos.  
   
     Nosso contrato é com o Governo Federal e fomos notificados pelo Serpro que  a partir do dia 
24/04 não será mais feito o desconto da consignação no contracheque dos nossos associados. 
Do governo, não recebemos nenhuma comunicação. O Dap fez uma consulta ao Serpro para 
saber o motivo da data de 26/04 e se a consignação de abril ainda será feita.  
  
   Benedito continuou dizendo que provavelmente teremos de cair no sistema bancário com a 
cobrança por boleto e com um custo maior, e o Dap terá um trabalho grande que não temos 
atualmente,  para acompanhar esses pagamentos. O sentimento é que teremos uma 
inadimplência  grande. Em uma assembléia no ano passado,  ficou deliberado que a 
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mensalidade passaria para R$ 20,00 caso fosse necessário.  Foi contabilizado em R$ 3,00 o custo 
do boleto, e com isso a mensalidade  disponível no site por boleto será de R$ 23,00. 
  
     Nas discussões internas surgiram algumas sugestões:  cobrar uma anuidade ou uma 
semestralidade, mas a diretoria concluiu que não será viável. 
  
 
  
    Carmem  acrescentou que é fundamental o pagamento da mensalidade para que o DAP possa 
continuar existindo e também para mostrar ao governo que somos filiados ao DAP.  O DAP tem 
um compromisso assumido, de pagamento das salas que foram adquiridas no fim do ano 
passado. O pagamento de  23,00  reais é  pesado para muitos sócios,  mas se todos pagassem 
em dia,  com certeza esse valor seria menor. 
  
    Benedito colocou em votação se a assembléia estava ou não de acordo com a proposta de 
23,00 para pagamento no boleto. A assembléia então se manifestou a favor dessa cobrança. 
  
    Prosseguindo, colocou que provavelmente o DAP não poderá cumprir o prazo para o 
pagamento do abono dos celetistas nesse ano, se não for possível efetuar o pagamento em 
maio, tentaremos fazer no fim do ano.  
   
    O DAP está propondo suspender as confraternizações dos meses pares.  A idéia é fazer 
assembléia todos os meses, e Benedito colocou a proposta em votação. A proposta foi aprovada 
pela assembléia.  
  
    Benedito  propôs suspender o lanche oferecido ao final das confraternizações e  colocar os 
salgados e bebidas para serem vendidos pela pessoa que fornece os salgados.   
   
     Prosseguindo explicou  que o atendimento pela assistência já está sendo feito nas novas 
salas, as terças e quintas.  As quartas  o advogado, Dr. Helio, está dando plantão orientando 
sobre duvidas que os associados tenham no preenchimento do IR.         
  
     Benedito colocou que fizemos mudanças em nosso Estatuto  e que na próxima assembléia  o 
estatuto será apresentado para discussão. 
  
     Existe uma ação feita para alguns poucos associados, que trabalhavam antes de 1960,  sobre 
a liberação, por parte do Governo, do Fundo de Garantia .  Atualmente está no TRF que tem de 
decidir de quem é a competência do julgamento: da Justiça Federal ou da Cívil. 
  
    Quanto a GDIBGE está parada no STF aguardando a decisão sobre o índice de correção que 
será aplicado : IPCA ou Taxa Selic.  Benedito comentou que existem mais de 180 000 ações 
paradas aguardando essa decisão , e atualmente o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, porém  
o placar estava 6 x 2  a favor da correção pelo IPCA.  Se essa decisão demorar 3 a 4 meses os 
precatório do próximo ano, serão adiados para 2021.  
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   Prosseguindo explicou que a justiça federal está migrando  os processos para a nova 
plataforma EPROC e o associado que não encontrar seu processo dos atrasado na plataforma 
Apolo deverá procurar na plataforma EPROC.  É importante que o associado acompanhe o seu 
processo, pois o DAP não tem condições de acompanhar.  O governo está liberando os 
depósitos das RPVs por 60 dias  no banco, depois desse prazo recolhem o dinheiro.  Se isso 
ocorrer, só através do escritório dos advogados é que se conseguirá solicitar  novamente o 
deposito. 
  
    Sem mais informes, Benedito finalizou a assembléia e Guilhermina prosseguiu com as 
atividades sociais. 
   
 
 
 

 


