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Fabio Cazuni <fabio.sindaspisc@gmail.com>

Fwd: CAMPANHA SALARIAL - CONTRAPROPOSTA
4 mensagens

Gilmar Luiz Espanhol <gilmar.sindaspisc@gmail.com> 1 de outubro de 2019 07:10
Para: Daniel Nunes das Neves <daniel.sindaspisc@gmail.com>, elton luis rockenbach <elt.l@hotmail.com>, Fabio
Cazuni <fabio.sindaspisc@gmail.com>, Ezequiel Linhares da Costa <ezequiel.sindaspisc@gmail.com>,
"florianopolis@sindaspisc.org.br" <vera.sindaspisc@gmail.com>

Bom dia. Olhem a hora que o CaCá enviou a proposta. Claro que alguém dos sindicatos avisou o cara.
Saudações
Gilmar

---------- Forwarded message ---------
De: Carlos Magno dos Santos Junior <carlosmagno@agricultura.sc.gov.br>
Date: ter, 1 de out de 2019 00:06
Subject: CAMPANHA SALARIAL - CONTRAPROPOSTA
To: Gilmar Luiz Espanhol <gilmar.sindaspisc@gmail.com>, <florianopolis@sindaspisc.org.br>,
<florianopolis@sindaspi.org.br>

Senhores Representantes Sindicais, boa tarde!

Cumprimentando-os cordialmente, conforme ajustado na reunião realizada com Vossas Senhorias em
26/09/19, na SAR, as ponderações/postulações sindicais formuladas foram novamente submetidas ao
GGG e a contraproposta definitiva, em substituição às anteriores, ficou assim deliberada:

1- Contraproposta: Renovação das cláusulas sociais dos ACT´s anteriores (com alguns
ajustes adiante descritos), sem a extensão do prazo da garantia de emprego, e com o
reajuste das seguintes cláusulas econômicas:
 

2.1 Reposição Salarial: 5,07% (INPC do período de 01/05/18 a 30/04/19) a ser
concedido, sem retroatividade, da seguinte forma:

 
20% em janeiro de 2020; 30% em fevereiro de 2020 e 50% em abril de 2020.
 
 
2.2- Reajuste do vale alimentação e no auxílio-creche: Percentual de  5,07% (INPC do
período), a partir do mês de março de 2020, sem retroatividade;
 
 
2.3- Reformulação das cláusulas a seguir (comum a todas as empresas)
 
 
CLÁUSULA 14 – LICENÇA ESPECIAL
Após cada 5 (cinco) anos de serviços efetivamente trabalhados na administração indireta do
Estado de Santa Catarina, o empregado fará jus à Licença Especial de 30 (trinta) dias, não
prescrevendo o seu gozo, e não podendo ser transformada em pecúnia, salvo nos casos de
rescisão contratual sem justa causa, na aposentadoria por invalidez e falecimento.
 
Parágrafo Primeiro
A Empresa deverá atender ao pedido do empregado para o gozo de Licença Especial, desde
que a mesma seja solicitada com 30 (trinta) dias de antecedência.
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Parágrafo Segundo
Após adquirir o direito a licença especial, o empregado terá 6 (seis) anos para gozar a licença,
devendo a empresa respeitar a regra do parágrafo primeiro. Caso o empregado não requeira o
usufruto da licença no prazo estabelecido, a empresa tornará compulsório o seu usufruto ao
término do período de 6 (seis) anos.
 
Parágrafo Terceiro
A contagem do tempo de serviço para aquisição do direito à Licença Especial será feita pelo
somatório do tempo dos contratos de trabalho firmados na administração indireta de Santa
Catarina, descontados os períodos já gozados.
 
Parágrafo Quarto
Não será considerado como período de trabalho: o tempo em que o empregado permanecer
em licença sem remuneração; o tempo que o empregado permanecer afastado por mais de 6
(seis) meses em licença pelo INSS no período aquisitivo.
 
Parágrafo Quinto
O empregado em gozo de Licença Especial fará jus a todos os direitos e vantagens do seu
cargo, como se em exercício estivesse.
 
Parágrafo Sexto
O gozo da Licença Especial será de acordo com a opção do empregado por uma das
seguintes hipóteses (A, B, C, D, E ou F), por cada Licença Especial:
 

A 1 período: 30 dias corridos
B 2 períodos: 20 dias corridos 10 dias corridos
C 2 períodos: 10 dias corridos 20 dias corridos
D 2 períodos: 15 dias corridos 15 dias corridos
E 3 períodos: 10 dias corridos 10 dias corridos 10 dias corridos
F 5 períodos independentemente da ordem, sendo: 10 dias corridos
  10 dias corridos
  06 dias corridos
  02 dias corridos
  

 
 

02 dias corridos

 
 
Parágrafo Sétimo
O requerimento da Licença Especial prevista na hipótese “F” do parágrafo sexto deverá ser
formulado com no mínimo 5 (cinco) dias úteis de antecedência, e as demais no prazo de 30
dias, sob pena de indeferimento.
 
CLÁUSULA 18 – AUSÊNCIA JUSTIFICADA
Além daquelas previstas em lei, serão abonadas as faltas ocorridas, por 5 (cinco) dias
consecutivos, imediatamente seguintes ao falecimento do cônjuge, companheiro (a), filhos
(as), pais, irmão (a) ou de pessoa que viva sob a dependência econômica do empregado.
 
Parágrafo Único: Serão abonadas também as faltas do empregado para acompanhamento de
pais, cônjuge, companheiro (a) e filhos que necessitam de tratamento médico ou consulta
médica, no limite global de 30 (trinta) períodos (considerado matutino/vespertino), por ano civil,
vedado o fracionamento ou acúmulo de saldo em horas, desde que comprovado mediante
atestado ou declaração médica.
 
 
 
CLÁUSULA 30 – GARANTIA DE EMPREGO
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Fica assegurada ao empregado integrante das categorias profissionais representadas pelos
sindicatos garantia de emprego até 30 de abril de 2020, salvo a demissão por justa causa, a
ser apurada em sindicância administrativa com a participação de representante do sindicato da
respectiva categoria.
 
Parágrafo Primeiro. Excetuam-se da abrangência desta cláusula os empregados admitidos
na vigência deste Acordo.
 
Parágrafo Segundo. Em se tratando de empregado não filiado/associado ao sindicato de sua
categoria na data de instauração do procedimento de sindicância, torna-se desnecessária a
participação do representante sindical prevista no caput.
 

CLÁUSULA 3ª – AUXÍLIO SAÚDE (SOMENTE CEASA)
 
A empresa concederá auxílio saúde aos empregados em pecúnia, no valor decorrente da
aplicação do percentual de 4% sobre a folha de pagamento líquida, dividido pelo número total
de empregados.
 
Parágrafo Primeiro. O referido auxílio saúde terá natureza indenizatória e não integrará em
qualquer hipótese o salário do empregado e nem o salário de contribuição, nos termos do art.
458, §2º e §5º, IV, da CLT.
 
Parágrafo Segundo. O empregado somente terá direito ao auxílio saúde mediante
requerimento à CEASA e comprovação de pagamento à operadora de saúde, mensalmente,
conforme regulamentação específica a ser editada pela empresa.
 

Cordialmente,

Carlos Magno dos Santos Júnior
Consultor Jurídico
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural
Tel: (048) 3664-4414   Rede de Governo: 01844414
E-mail: carlosmagno@agricultura.sc.gov.br

-- 
Cordialmente,

Carlos Magno dos Santos Júnior
Consultor Jurídico
Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural
Tel: (048) 3664-4414   Rede de Governo: 01844414
E-mail: carlosmagno@agricultura.sc.gov.br

Daniel Nunes das Neves <daniel.sindaspisc@gmail.com> 1 de outubro de 2019 09:51
Para: Assessoria de Comunicação <acom@sindaspisc.org.br>

Segue para conhecimento.

Atenciosamente.

Daniel Nunes das Neves
Coordenador Estadual - Sindaspi/SC
Av. Mauro Ramos Nº436, Centro-Florianópolis/SC
daniel@sindaspisc.org.br
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Fone: (48) 3031-0901
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Daniel Nunes das Neves <daniel.sindaspisc@gmail.com> 1 de outubro de 2019 10:50
Para: Assessoria de Comunicação <acom@sindaspisc.org.br>

Segue para conhecimento.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Daniel Nunes das Neves <daniel.sindaspisc@gmail.com> 1 de outubro de 2019 10:54
Para: Fabio Cazume <fabio@sindaspisc.org.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]




