
CAMPANHA SALARIAL UNIFICADAü Cumprimento da data base com reajuste na lei nº 15.695/11 com reajuste integral sem 

parcelamento no mês de Janeiro, equivalente a inflação dos últimos doze meses;

ü Reposição das Perdas de 32% (a partir de 2006);ü Pagamento integral de  100% da GAF, aos servidores dos órgãos que percebem até 60% da 

gratificação;
ü Extensão do pagamento da GAF aos servidores dos setores que não recebem gratificação   

(Analistas Educação, AGESC, SJC, SSP e Saúde);ü Novo Planos de Cargos e  Vencimentos, com nova nomenclatura dos cargos e nova tabela 

salarial 
ü Regulamentação em lei  da Jornada de Trabalho de 30h, para todos os Servidores Públicos;

ü Cumprimento das leis que instituíram as  promoções por tempo  de  serviços congeladas a 

partir dos planos de cargos e salários, com pagamento dos atrasados;
ü Garantia da Paridade entre os Servidores  Ativos  e  Aposentados;
ü Melhorias nas condições de trabalho, reduzindo  afastamentos indeterminados,  por doenças  

originárias  das  más condições de trabalho;ü Eleições  e  Instituição  de CIPA, em todos os locais de trabalho com participação  do 

SINTESPE;
ü Reajuste das vantagens pessoais “VPs” equivalente ao índice do reajuste geral;

ü Aumento do Vale-alimentação para R$ 16,00 com extensão aos servidores inativos por meio de 

abono compensatório. 
ü Cumprimento da lei e das decisões judiciais que garantem o pagamento do auxilio alimentação 

aos servidores em licença para tratamento de saúde e em férias;
ü Apoio a mobilização pela aprovação da PEC 308/2004, que cria a carreira da Policia Penal;

ü Retorno do cálculo de Insalubridade tendo como referência o nível 13, letra A;
ü Revisão dos enquadramentos dos servidores das Secretárias, Autarquias  e  Fundações  

(Ex.Saúde originários do antigo DSP e dos servidores aposentados do DEINFRA);

ü Conversão de 1/3 da licença prêmio em dinheiro;ü Adicional de permanência de 5% a cada ano trabalhado após o interstício aposentatório do 

servidor;
ü Fim da Terceirização do Plano SC/Saúde, com retorno do gerenciamento e administração da 

rede credenciada por parte do Estado;ü Regulamentação da Aposentadoria Especial aos Servidores da Saúde;
ü Revogação da lei estadual da OS, não às privatizaçõesü Concurso público para todos os setores
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