OE nº 269/SMAP/DGP/2015

Florianópolis, 09 de julho de 2015.

Prezado Senhor,
ALEX SANDRO BATISTA DOS SANTOS
Presidente do SINTRASEM
Florianópolis/SC
Prezado Senhor,
Cumprimentando-o cordialmente, em atenção ao Ofício n.
076/2015, no qual o SINTRASEM comunica que os servidores reunidos em
assembleia no dia 03 de julho decidiram entrar em estado de greve após a
avaliação de que a forma de enquadramento aplicada contraria o acordado
durante a construção do plano, a Secretaria Municipal de Administração tem a
esclarecer que:
1. As gratificações dos motoristas e auxiliares de sala serão
adequadas para que permaneçam em fórmula durante os anos de
implementação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos.
Assim, após a incorporação de 30% de seu valor, o percentual
restante será mantido em fórmula, conforme legislação que as instituiu.
2. As gratificações e vantagens constantes dos artigos 19 e 26,
da Lei Complementar n. 503, de 2014, serão reajustadas no decorrer dos anos
de implementação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, até sua
completa incorporação aos vencimentos, para que os servidores não tenha
perdas salariais.
3. A forma de implementação da primeira etapa do Plano de
Cargos, Carreira e Vencimentos de todos os servidores será reanalisada para
que considere a diferença entre o vencimento de cada um em abril e o novo
vencimento disposto na tabela salarial constante no Anexo V, da Lei
Complementar n. 503, de 2014. Do resultado será somado ao vencimento o
percentual de 30% e o restante incorporado no decorrer das próximas etapas
de implementação.
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4. Os servidores admitidos após a entrada em vigor da Lei
Complementar n. 503, de 2014, terão garantidas as gratificações e vantagens
de que tratam os artigos 19 e 26, respeitadas as regras de concessão, sendo
seu valor adequado à proporcionalidade da implementação do Plano de Cargos,
Carreira e Vencimentos, de que trata o parágrafo único do artigo 36, da Lei
Complementar n. 503, de 2014.
5. Os servidores inativos, respeitadas as regras aposentatórias,
serão enquadrados no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos, levando em
consideração a nova fórmula acordada, com pagamento em folha suplementar
no dia 17/07/2015.
6. A resposta à respeito da regulamentação dos plantões será
encaminhada diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde.
Segue em anexo a minuta do projeto de lei complementar que
autoriza as adequações ora acordadas.
Sendo o que se apresenta para o momento, colho o ensejo para
renovar votos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
GUSTAVO MIROSKI
Secretário Municipal de Administração
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