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SINTESPE
Filiado à Jornal do

Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA

DIA 26 DE OUTUBRO

Em sequência as atividades de 
mobilização dos servidores esta-
duais ativos e inativos que inte-
gram os quadros das Secretarias, 
Autarquias e Fundações, o SIN-
TESPE convoca os servidores a 
participarem da segunda Assem-
bleia Geral no dia 26 de outubro 
de 2011. A Assembléia terá inicio 
às 14 horas e acontecerá em fren-
te ao prédio da sede do Deinfra e 
Deter, na RuaTenente Silveira, em 
Florianópolis. 

Até lá, a diretoria do SINTES-
PE estabeleceu uma agenda de 

reuniões por locais de trabalho, 
com o objetivo de tirar  indicati-
vos de lutas, que poderá incluir 
paralisações pelo atendimento 
da Pauta de Reivindicações, com 
destaque para a implantação da 
Política Salarial, Reposição das 
Perdas, Aumento do Abono Ali-
mentação, Isonomia das Gratifi-
cações, Implementação das Pro-
moções Funcionais (leia a pauta 
completa na última página).

Também está sendo articulada 
a formação de caravanas de várias 
regiões para engrossar a Assem-

bleia Geral e as manifestações a 
partir do dia 26 de outubro. 

O sindicato aguarada a respos-
ta referente a Pauta de Reivindi-
cações Unificada já entregue ao 
governo em audiência com o Se-
cretário de Administração Milton 
Martini. O Secretário se com-
prometeu em dar retorno, com a 
maior brevidades possível, tendo 
como prazo limite o dia 20 de 
outubro de 2011. Neste sentido, 
no dia 13 de outubro foi proto-
colado novo pedido de audiência 
em nome do Comando Unificado 

de Mobilização e Negociação do 
SINTESPE, com a participação 
de representantes de Asssociações 
já integradas na agenda de reuni-
ões por local de trabalho. 

Sem resposta do governo e sem 
o estabelecimento de uma mesa 
de negociação efetiva, só restará a 
categoria a decisão de radicalizar 
agora, para não ficar mais 10 anos 
sem política salarial. 

Vamos a luta. 
A hora é agora!

Nova Assembleia Geral para unificar a luta e cobrar 
do governo Colombo resposta às reivindicações 

Assembleia Geral realizada no dia 22/09, deu inicio a Cam-
panha Salarial Unificada. 

Mobilização unificada na Assembleia em frente a prédio das 
Diretorias. 

Participaram da mobilização os servidores do Laboratório Central 
da Saúde, Deter, Deinfra, Justiça e Cidadania, Educação, Fatma, 
Iprev, Cedups de Blumenau, Joinville e Brusque. 
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Ato unificado lança a Campanha Salarial 
No dia 5 de outubro, às 14 horas, 

representantes dos servidores do De-
ter, Deinfra, Fatma, Iprev, Justiça e 
Cidadania, Laboratório Central da 
Saúde e da Educação, realizaram o 
primeiro ato público de lançamen-
to da Campanha Salarial Unificada. 
Além da direção do SINTESPE, re-
presentantes de várias associações 
expressaram apoio a pauta de reivin-
dicações e reforçaram a necessidade 
da união de todos visando conquis-
tar a data-base com reajuste anual. 
Servidores da Educação lotados em 
unidades escolares de Florianópo-
lis, Joinville e Blumenau falaram da 
discriminação que estão passando 

dentro da Secretaria da Educação, 
já que não recebem a gratificação de 
produtividade concedida somente aos 
servidores lotados na sede, recebendo 
o apoio e a solidariedade dos demais 
segmentos.

Foi indicado que até a data da 
nova Assembleia Geral (dia 26 de ou-
tubro), com o apoio das associações 
de servidores, serão realizadas reuni-
ões por local de trabalho para reforçar 
a unidade da categoria. Em Chapecó, 
o SINTESPE mobilizou vários seg-
mentos que fizeram concentração na 
parte da manhã em frente ao presídio 
central e na parte da tarde foram até o 
prédio da SDR.

campanha salarial unificada

Sintespe pleiteia o reajuste 
das Vantagens Pessoais

Segundo a Lei Complementar nº 
43/92 as Vantagens Pessoais originárias 
de incorporações devem ser reajustadas 
“nas mesmas datas e proporções em 
que ocorrer o aumento de vencimento 
dos servidores delas beneficiários, inci-
dindo sobre elas, o adicional por tempo 
de serviço”. Ocorre que o governo vem 
praticando reajuste em forma de altera-
ção da tabela de vencimento, como foi o 
caso do parcelamento em quatro vezes, 

deinfra

todavia não tem majorado os valores das 
Vantagens Pessoais Incorporadas em ín-
dice equivalente. 

Pelo contrário tem mantido os valo-
res congelados. Por isso, o SINTESPE 
esta realizando estudos para ingressar 
com ação judicial pleiteando a correção 
desses valores com base no índice de ma-
joração do vencimento a partir de 2006. 

No próximo jornal serão fornecidos 
mais detalhes aos interessados. 

Servidores da Educação 
lutam por isonômia

educação

Após terem participado da ativi-
dade unificada, ainda no dia 5 de ou-
tubro, uma comissão de representan-
tes dos Analistas Técnicos em Gestão 
Educacional (Florianópolis, Brusque, 
Blumenau e Joinville) estiveram em 
reunião com os representantes do Se-
cretário Marco Tebaldi, para tratar da 
elaboração de projeto de lei visando 
a extensão da gratificação de 60% 
(Leis nº 13.761/06 e 15.162/10) aos 
servidores ativos e aposentados lota-
dos em unidades fora da sede central 
da Educação. Em documento apre-
sentado, o SINTESPE deixou regis-
trado “que dentre todas as secretarias 
de Estado, a de Educação é a que pra-
tica a maior injustiça, pois discrimina 
parcela significa dos servidores lota-
dos em sua pasta, parcela esta alijada 
e não contemplada com os benefícios 
previstos em lei”.

Ao relatar a dramática situação 
em que vive, uma servidora chegou 

a chorar, diante da Diretora de Ges-
tão, Elizete de Jesus Freitas Mello, e 
do Chefe de Gabinete, Marcos Antô-
nio Piana. Ela recebe um piso de R$ 
760,00 e precisa dar conta de susten-
tar uma família de 4 pessoas. A situa-
ção não é muito diferente para quem 
tem nível médio e recebe R$ 900,00 
ou de nível superior com inicial de 
R$ 1.200,00 e mais nada. 

Os representantes do Secretário 
registraram que o titular da pasta esta 
ciente desta situação injusta e que irá 
buscar junto ao governo uma solu-
ção. Neste sentido assumiram o com-
promisso de apresentar ao secretário 
um ante-projeto de lei com o pleito 
do segmento. No próximo dia 20 de 
outubro os servidores da Educação 
lotados nas unidades da Grande Flo-
rianópolis realizam reunião regional 
para reforçar a luta pela gratificação 
e pelos demais itens da Pauta de Rei-
vindicações Unificada.

Battisti relata aos representantes do Secretário da Educação a angústia dos servidores
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Balancete

RECEITA JULHO AGOSTO
   Mensalidade de Associados 122.787,60 129.158,56
   Receitas de Precatórios 1.818,92 7.020,83
   Receita de locação 163,00 55,00
   Receita de Aplicações 1.776,65 2.184,34
   (-) Cofins (59,10) -

TOTAL DAS RECEITAS 126.487,07 138.418,73

DESPESA
PESSOAL E ENCARGOS 47.956,14 42.695,75
DESPESAS GERAIS
   Agua e Esgoto 231,12 220,06
   Alimentação/Refeições 2.136,00 10.678,52
   Aluguéis e Condominios 3.145,24 4.972,80
   Cartórios 74,14 43,20
   Combustiveis e Lubrificantes 115,06 1.371,58
   Correios e Malotes 64,20 125,00
   Energia elétrica 633,86 600,53
   Estacionamento 20,00 59,80
   Honorários Contábeis 1.700,00 1.700,00
   Impressos - 2.600,00
   TV a Cabo - 133,26
   Internet 133,26 -
   Manutenção em Programas 840,21 857,31
   Manutenção em Veículos 540,00 530,00
   Manutenção e Reparos 676,93 872,35
   Material de Expediente 220,85 1.592,70
   Material de Higiene 193,49 442,98
   Material de Uso Permanante 160,95 255,63
   Medicamentos 49,35 0,00
   Outras Despesas 200,00 18,05
   Segurança do Patrimônio 144,51 147,64
   Seguros 230,73 1.085,68
   Telefones e demais comunicações 3.334,59 2.456,71
   Tarifas Bancárias 67,42 98,92
   Taxi - 161,00
   Viagens/Estadias/Passagens 300,00 3.535,15
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO
   - Faixas/Cartazes/Outdoor 290,00 -
   - Livros/Jornais/Revistas 4.576,00 701,00
   - Radios/TV/Som/etc 2.012,50 622,50
   - Panfletos/Impressos 9,00 870,00
ATIVIDADES SINDICAIS
   - Complemento Salarial 1.487,25 1.487,25
   - Congressos/Seminários/Assembleias - 3.800,00
   - Contribuição a CUT 1.286,99 23.924,50
   - DIESSE 401,42 431,53
   - Doações 400,00
ASSESSORIA JURIDICA/CUSTAS 4.497,14 5.001,05
REUNIÕES DIRETORIA E REPRESENTANTES
   - Alimentação/Hospedagem/Passagens 4.491,54 670,73
   - Combustiveis e Lubrificantes 1.545,47 224,05
   - Taxi 116,60 253,00
DELEGACIA REGIONAL DE LAGES 1.500,09 2.692,00
DELEGACIA REGIONAL DE CHAPECÓ 896,50 4.136,50
DELEGACIA REGIONAL DE JOINVILLE 1.790,10 1.651,26
DESPESAS FINANCEIRAS 1,39 129,75

TOTAL DAS DESPESAS 88.070,04 124.249,74

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - JULHO/AGOSTO 2011

Reuniões por locais de 
trabalho reforçam a 
Campanha Salarial 

Com o objetivo de preparar a nova 
Assembleia Geral, o SINTESPE com o 
apoio de várias associações, deu inicio 
a realização de reuniões por locais de 
trabalho. A primeira reunião aconteceu 
no dia 13 de outubro, com a presença de 
servidores do Deinfra e Deter. Além da 
Pauta de Reivindicações, foi discutido 
a necessidade de lutar por concurso pú-
blico em todos os dois setores. As condi-
ções de trabalho foi outro tema, pois se 
constata que cargos de gerências técnicas 
que sempre foram ocupadas por servido-
res de carreira, de uns anos para cá, pas-
saram a ser ocupadas por pessoas de fora, 
que nem sempre estão comprometidas 
com o futuro dos serviços públicos. As 
reivindicações da pauta unificada serão 
levadas ao Secretário de Infraestrura. Ao 
final, ficou acordado que todos irão  mo-
bilizar os demais colegas para estarem 

mobilização

presentes na Assembleia Geral do dia 26 
de outubro, que tem tudo para ser a maior 
já realizada nos últimos tempos, marcan-
do a luta unitária pelo resgate de direitos e 
pela isonomia das gratificações.

Reunião com os servidores do Deinfra e Deter 

Caso o seu setor não esteja contemplado nas reuniões pré-agendadas, pedimos que 
entre em contato com a direção do SINTESPE (Fone: 3223-6097 – Maria Claudia).

Confira o calendário de reuniões:

O sindicato aguarda a resposta referente a Pauta de Reivindicações Unificada.

07/10 (Sexta-feira) - 9h - Reunião Estadual - Auditório do Sintespe
10/10 (Segunda-feira) - 10h - Reunião Grupo Agentes / Mandado de Segurança
11/10 (Terça-feira) - 14h30 - Reunião com Secretário da SDS - SC 401 / Office 
Parque 
11/10 (Terça-feira) - 13h - Reunião na sede do IMETRO
13/10 (Quinta-feira) - 9h - Reunião Auditório Sintespe - Regional da CUT  
17/10 (Terça-feira) - 14h - FCEE - Reunião no auditório do Sintespe 
17/10  (Quinta-feira) - 12h30 - Fatma - Reunião em frente ao Prédio da Fatma 
18/10 (Terça-feira) - 17h - Reunião em São Franscisco do Sul - Servidores Porto 
18/10 (Terça-feira) - 13h - Reunião na HPM
19/10 (Quarta-feira) - 14h - Educação - Reunião no auditório do Sintespe
20/10 (Quinta-feira) - 14h - Sintespe - Reunião no auditório do Sintespe
21/10 (Sexta-feira) - 13h - CIC - Reunião no auditório do CIC
24/10 (Segunda-feira) - 14h - Iprev  - Reunião na Associação (AFIPESC)
26/10 (Quarta-feira) - 14h - Assembleia Geral Sintespe - Em frente ao Prédio do 
Deinfra/Deter

Sintespe é contra a terceirização 
do Sistema Prisional 

Um dos pontos da Pauta de Reivin-
dicações é a defesa do serviço público. 
Neste sentido, o SINTESPE defende que 
o Estado não deve privatizar ou terceiri-
zar o Sistema Prisional. No dia 28 de se-
tembro, com o apoio de associações dos 
agentes penitenciários da região sul e da 
penitenciária São Pedro de Alcântara, foi 
realizado um ato em Tubarão em frente 
do novo presídio regional, para marcar o 
posicionamento contrário a iniciativa do 
governo Colombo que contratou empre-
sa prestadora de serviço em substituição 
ao Concurso Público. Na oportunidade os 
representantes do SINTESPE e das asso-
ciações externaram diretamente para o go-
vernador que se fez presente na inaugura-
ção, a posição da categoria que quer ver a 

profissionalização por meio de Concurso 
Público e não por meio de empresas que 
exploram a mão de obra dos terceirizados. 
Além disso, foi cobrado do governo uma 
resposta a Pauta de Reivindicações entre-
gue aos Secretários da Administração e da 
Justiça e Cidadania.

justiça e cidadania

Sintespe procura servidores 
que impetraram ações judiciais

Diante da impossibilidade em lo-
calizar os servidores a seguir relacio-
nados, o Setor Jurídico do SINTESPE 
solicita a colaboração dos setoriais de 
pessoal e de colegas de trabalho, visan-
do dar prosseguimento ou execução fi-
nal de ação judicial já implementada: 
Paulo Irineu Marques (SED), Maria 
José Araujo (SED), Maria Madalena 

A. Santos (SES), Pedro Rosalves de 
Assunção, José Juventino da Silveira 
e Leonides Cardoso. Herdeiros: Do-
lores Antonia Alves (SED), Amâncio 
Garcia  (DEINFRA), José Mendes do 
Amaral, José Eloi F. Camargo, Paulo 
Adolfo Mariano, Luiz Mario Cunha 
Carneiro, Norberto Albrisch e Manoel 
Delfino. 

jurídico 

Reuniões no Lacen e na SOL
Mais duas reuniões por local de 

trabalho foram realizadas no dia 14 de 
outubro. A primeira às 12h30, acon-
teceu no Laboratório Central da SES, 
com a presença de servidores que de-
liberaram em busca da unificação da 
pauta e o compromisso de estarem 
presentes na Assembleia do dia 26 de 
outubro. Também externaram preocu-
pação quanto aos boatos de corte de 
insalubridade, fruto de laudos realiza-
dos sem critérios técnicos e de forma 
“apressada”. “Demoraram a fazer o 
laudo, e quando realizam não se tem 
conhecimento da metodologia aplica-
da. Há casos em que o servidor esta 
sujeito a insalubridade e risco de vida 
indireto, todavia não estão levando 
em consideração”, afirmou um servi-
dor. Outra reclamação é quanto aos 
valores das diárias: “Sou motorista 
e não tenho condições de viajar para 

saúde 

cidades como Joinville e Blumenau, 
por exemplo, pois recebo R$ 100,00, 
enquanto um Secretário de Estado, vai 
até Itajaí e recebe R$ 350,00”, comen-
tou indignado outro servidor. 

Às 14 horas, a reunião foi na Se-
cretaria de Turismo, Esporte e Cultu-
ra, no bairro Itacorubi. Com um bom 
número de servidores presentes os 
principais itens da pauta foram deba-
tidos com o compromisso de engros-
sarem a convocação da Assembleia 
Geral para o dia 26 de outubro. 
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Confira as reivindicações da  
Campanha Salarial Unificada

- Reposição das Perdas salariais de 30,88% - Com base no 
INPC acumulado de abril de 2006 a maio de 2011 o vencimento dos servidores acumulou perdas de 30,88%, 
razão desta importante reivindicação que visa recompor a remuneração do servidor corroído pela ausência 
de uma política salarial no período. 

- Fixação da Data-Base com Política Salarial Anual 
Ao contrário dos demais Poderes que já tomaram a iniciativa, via lei específica, o Chefe do Poder Executivo 
continua a descumprir o direito constitucional ao reajuste anual previsto para os servidores ativos e apo-
sentados das Secretarias, Autarquias e Fundações. Assim, requeremos a fixação da data-base para o mês de 
outubro com o estabelecimento da política de reajuste anual com base no INPC- IBGE .

- Aumento do auxílio alimentação - Os valores pagos aos servidores 
das Secretarias, Autarquias e Fundações, a título de auxílio alimentação estão congelados desde o ano de 
2001. Considerando a variação do INPC no período requeremos a fixação do auxilio alimentação para R$ 
615,00, com extensão aos servidores aposentados em forma de abono indenizatório. 
 - Retorno da Promoção por Tempo de Serviço - A partir 
de 2006, as progressões funcionais foram interrompidas para os servidores das Secretarias, Autarquias e 
Fundações, razão pela qual requeremos o retorno da Promoção por Tempo de Serviço correspondente a 
progressão de uma referência constante da tabela de vencimentos para cada ano trabalhado.

- Adicional de Graduação de 25% e 35% aos servi-
dores de serviços gerais e nível médio - São comuns e históricas 
as situações injustas de disfunções no meio dos servidores. Ocupantes de serviços gerais ou auxiliares que 
exercem funções de nível médio, ou de nível médio que exerce funções de nível superior, todavia não rece-
bem qualquer diferença pelas atribuições mesmo possuindo habilitação. 
Esse tipo de injustiça tem sido enfrentado e resolvido no Judiciário, no Tribunal de Contas e no Ministério 
Público, por meio de leis que inovaram com o “Adicional de Graduação” por meio de um percentual fixo. 
Dessa forma o SINTESPE reivindica a criação do adicional de graduação de 25% a ser concedido aos ser-
vidores ocupantes de cargos de serviços gerais e auxiliares ( ONA, ONO I, ONO II e Classes I e II  ) que 
possuem formação em cursos/ de nível  médio e de 35% aos servidores ocupantes de cargos de nível médio 
que possuem formação em cursos de nível superior.

- Aumento do adicional de Pós Graduação para 15%(Especializa-
ção), 20% (Pós Graduação) e 25% (Doutorado);

- Incidência das Gratificações de Produtividades sobre o atual valor 
do vencimento do servidor;

- Extensão da gratificação de produtividade aos servidores da Educa-
ção lotados nos Colégios Agrícolas, CEDUP’s, CEJAS, Escolas Esta-
duais e demais unidades da Secretaria da Educação;

- Isonomia das gratificações de produtividade;

- Adicional de Insalubridade sobre o vencimento do Nível 9, Referên-
cia A (atualmente está incidindo sobre o valor do piso), a exemplo do 
praticado no período de 1993 à 2006;

- Conversão de 1/3 da licença-prêmio em dinheiro (verba indeniza-
tória);

- Aumento dos valores das diárias, passando para R$ 200,00 a de me-
nor valor. Enquanto os secretários recebem R$ 350, os servidores são 
submetidos a um valor vexatório de R$ 100,00;

- Manutenção da gestão pública da Administração do Porto de São 
Francisco do Sul com renovação imediata da delegação ou concessão 
por parte da União;

- Concurso Público para o DEINFRA, Justiça e Cidadania, Deter e 
demais setores que vem terceirizando serviços e contratando estagi-
ários para substituir a função do servidor;

- Revogação da lei das OSs, contra a terceirização do Sistema Prisio-
nal e não às privatizações;

- Fim do desconto do imposto sindical;

- Garantia da paridade aos servidores aposentados por invalidez e 
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço (a partir de 
2004);

- Correção das vantagens pessoais ; 

- Incorporação da insalubridade. 

A breve leitura da Pauta de Reivindicações, permite ao servidor, 
perceber o quanto foi nefasta a política de congelamento e de reti-
rada de direitos dos servidores, uma situação imposta pela política 
do governo Luiz Henrique. A maioria dos itens reivindicados já fo-
ram conquistados pelos servidores dos demais Poderes (Data-base 
com Política Salarial, Reajuste do Auxílio-alimentação, Promoções 
por tempo de serviço, Adicional de Pós-Graduação, Adicional de 
Graduação, Incidência da Gratificação de Produtividade sobre o 
vencimento do servidor, Concurso Público, Tabela de diárias condi-
zentes). Outros, os servidores do Executivo, já percebiam, todavia, 
foram retirados ou reduzidos ao longo da última década.  

A pauta que integra a Campanha Salarial Unificada tem o propósito 
de resgatar velhas conquistas que foram retiradas da categoria e 
buscar avanços em nova conquistas. Neste sentido, reforçamos a 
convocação dos servidores para participarem das reuniões por local 

de trabalho e da posterior Assembleia Geral do dia 26 de outubro.

Servidores participam de mobilização organizada pelo SINTESPE.

A união dos servidores vai fortalecer a categoria de servidores estaduais.


