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Após 3 rodadas de negociações entre os 
membros da Mesa de Negociação 
Permanente, ficou definido em acordo 
entre as partes (Sindicato, Executivo e 
Legislativo) que o Sindsesp apresentaria 
proposta salarial corrigindo perdas em 
todos os cargos.

Entregue a proposta em 30 de janeiro de 
2012, o Executivo tem até o dia 2 de março 
para concluir todos os cálculos e dar uma 
resposta ao Sindicato.

Diferente dos anos anteriores, em 2012 
foi decisão do Sindsesp solicitar a 
recomposição das perdas acumuladas 
através de um novo enquadramento 
salarial dos níveis. Desta forma, o salário 
base ficaria conforme tabela ao lado.

Apesar das negociações seguirem até 
março, os valores a serem definidos serão 
retroativos a janeiro, conforme acordo já 
firmado nos anos anteriores.

Lembramos que durante os três anos de 
existência do Sindsesp, os reajustes 
salariais acumulados somam 24,87% e, 
pela primeira vez em longos anos, temos a 
expectativa dos níveis I e II receberem mais 
que o salário mínimo nacional.

Saiba mais em www.sindsesp.blog.com

Nível        Salário
I
II

I COM
III

II EDU
III EDU

IV
IV EDU
V EDU

V
VI EDU
II COM

VI
III COM
IV COM
V COM
VI COM
VII COM
VIII COM

VIII
IX

DEN
IX COM

X
X COM

MEF

659,82
778,59
903,55
918,74
972,10

1.003,91
1.084,11
1.085,83
1.209,38
1.279,25
1.414,96
1.414,96
1.509,52
1.515,47
2.138,01
2.319,70
2.351,80
2.551,56
2.636,72
2.636,72
3.102,15
3.513,31
3.722,61
3.728,81
3.728,81
9.321,66
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Chamamos todos os servidores do 
Executivo e Legislativo para se 
filiarem em nosso Sindicato. Com as 
demissões do ano passado o número 
de filiados reduziu bastante o que tem 
levado o Sindsesp a sérias dificul-
dades financeiras. O Sindicato sobre-
vive das mensalidades sindicais e 
com a queda de arrecadação, há o risco de fecharmos as portas, até 
porque os impostos sindicais de 2009, 2010 e 2011, que foram des-
contados dos servidores até hoje ainda não foram repassados pela 
Prefeitura ao sindicato o que nos obrigou a entrar na Justiça..

Desde 2009 o Sindicato luta para corrigir o adicional de 
insalubridade na Prefeitura. Finalmente, 
o Executivo reconheceu a necessidade e 
a empresa Alcance foi contratada para 
realizar as medições. Agora, pedimos a 
colaboração dos servidores com os 
técnicos para que o relatório seja 
concluído o mais breve possível e assim, 
os servidores possam receber aquilo 
que é de direito. 

Quer saber mais?
www.sindsesp.blog.comwww.sindsesp.blog.comwww.sindsesp.blog.com


