
Sindsaúde participa das primeiras reuniões 
oficiais da Comissão de Negociação dos 

Servidores da Saúde com Governo do Estado
 O retorno das gratificações para os mesmos patamares que eram praticados até 

dezembro de 2012 foi tema da primeira conversa com os gestores.

irigentes do Sindsaúde participaram no dia D10/07, na Secretaria da Saúde, da primeira 
reunião realizada após publicação da Portaria 

83/2015, que instituiu oficialmente a comissão de 
Negociação dos Servidores. A constituição da comissão 
foi um compromisso assumido com o Sindsaúde pelo 
governador Camilo quando este ainda era candidato ao 
Executivo. E para garantir a participação dos servidores, 
o Sindsaúde realizou Encontro com a categoria em 
fevereiro de 2015, quando aprovou a pauta e elegeu 
representantes por hospital. 

A  comissão é  composta por  quatro 
representantes do Sindsaúde, seis servidores 
representando os hospitais estaduais e três 
representantes do Governo do Estado(Secretaria da 
Saúde, Secretaria do Planejamento e Procuradoria Geral 
do Estado).

Participaram da primeira reunião o secretário 
executivo da saúde, Rennys Frota, a assessora jurídica da 
SESA, Fátima Nogueira, a Coordenadora de Gestão do 
Trabalho e Educação em Saúde, Silvana Martins, e, 
representando o Sindsaúde, os dirigentes Marta 
Brandão e Messias Carlos, além dos servidores Fábio de 
Lima (Hospital do Coração), Silvana dos Santos(HGF) e 
Maryane Barros Xavier(Hospital São José).

Na pauta dos servidores estão o retorno das 
gratificações para os mesmos patamares que eram 
praticados até dezembro de 2012, a isonomia em 
relação à gratificação de atividades de plantão nos finais 

de semana, o pagamento da GITQ para ATS lotados nas 
unidades do SAMU, a realização de concurso público e a 
implantação de pisos salariais para os ATS(Grupo 
ocupacional de atividades Auxiliares da Saúde. 

Para o dirigente do Sindsaúde, Messias Carlos, a 
criação desta comissão é uma resposta aos servidores, 
que há cerca de três anos cobravam mais participação na 
discussão das demandas da categoria. “O Governador 
Camilo Santana está cumprindo mais um compromisso 
assumido com o Sindsaúde. Acredito que com uma 
maior participação dos servidores, vamos avançar mais 
rapidamente nas negociações da pauta de 
reivindicações da categoria”- finalizou.

 C o n s e l h o  Re g i o n a l  d e  OEnfermagem do Ceará, através 
d o  D e p a r t a m e n t o  d e  

Fiscalização, emitiu parecer técnico se 
colocando contra a ação conhecida 
como “dobra de plantão”, onde 
profissionais de enfermagem são 
convocados para continuar trabalhando 
após uma jornada de 12 horas de 
plantão.

“A instituição deverá seguir o 
que determina a Resolução COFEN Nº 
2 9 3 / 0 4 ,  q u e  t r a t a  s o b r e  
dimensionamento dos profissionais de 
Enfermagem, mantendo um Índice de 
Segurança Técnica (IST) não inferior a 
15% do total de profissionais para cobrir 
ausências previstas (férias e folgas) e 
ausências não previstas (faltas e 
licenças) a fim de evitar a dobra e/ou 
permanência do profissional no 

plantão”, informa a nota.
Ainda segundo o parecer, “É de 

responsabilidade da Gerência e/ou 
Chefia de Enfermagem de cada 
instituição adequar o dimensionamento 
de pessoal de enfermagem para a 
viabilização segura das práticas do 
cuidado de Enfermagem”, conclui.

O Conselho disponibiliza um 
canal de atendimento direto aos 
profissionais para tirar dúvidas através 
da ouvidoria. Os contatos podem ser 
feitos pessoalmente na Sede do Coren-
CE, em Fortaleza, na Rua Mário 
Mamede, 609 – Bairro de Fátima; ou por 
email: ouvidoria@coren-ce.org.br. Os 
atendimentos presenciais são feitos às 
segundas, de 7h às 14h, às terças, 
quartas e quintas, das 7h às 13h e às 
sextas, de 7h às 12h.     

COREN-CE emite parecer técnico contra a dobra de plantão
Hospitais precisam se adequar para evitar a sobrecarga de profissionais da enfermagem.

Mensagem aprovada na AL/CE 
deve corrigir perdas de 

servidores com incorporação 
da Gratificação GITQ

Os servidores voltam a receber o complemento 
salarial como antes, além de continuarem a 

receber a GITQ no contracheque.

oi votada e aprovada no dia 14 de julho de 2015 na FAssembleia Legislativa do Ceará uma mensagem do 
executivo alterando lei, mantendo o complemento 

salarial dos servidores da saúde que recebiam menos que 
R$813,51, remuneração mínima prevista na Lei N.º 
15.741, de 29.12.14.

A mensagem foi fruto da negociação do Sindsaúde e 
MOVA-SE com o Governo do Estado e alterou a redação do 
Artigo 1º da Lei N.º 15.741, de 29 de dezembro de 2014, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Para efeito de composição da 
remuneração de que trata este artigo excluem-se o 
adicional de férias, o salário família, o auxílio alimentação, 
as gratificações por prestação de serviços extraordinários, 
o adicional noturno e a Gratificação de Incentivo ao 
Trabalho com Qualidade, instituída pela Lei Nº 12.761, de 
15 de dezembro de 1997”.
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rabalhadores da saúde do nível médio, familiares e Tamigos fizeram questão de prestigiar o XX Arraiá do 

Sindsaúde, realizado no dia 3 de julho de 2015, no 

Clube Gresse, em Fortaleza. Com o tema Pulando a 

Fogueira da Terceirização, a festa teve muito arrasta pé 

com as bandas Contagem Regressiva, Joaozinho de 

Irauçuba e Chapéu de Couro. 

O evento contou com a presença de 

representantes de várias entidades de classe e 

parlamentares, como o vereador Márcio Cruz(PROS) e o 

deputado federal Chico Lopes(PCdoB). A presidente do 

Sindsaúde, Marta Brandão, presidiu um ato político, onde 

agradeceu a presença de todos e reforçou a importância 

da união da categoria para conseguir avanços na conquista 

de direitos e evitar os retrocessos como o que vem 

assombrando os trabalhadores com o projeto de Lei da 

Terceirização.

O evento foi transmitido em tempo real por um 

telão, onde também foram exibidas fotos da festa. Logo na 

entrada do clube, o Sindsaúde montou um painel para as 

fotos oficiais do evento. Os trabalhadores da saúde 

puderam escolher ainda entre vários cartazes que 

tratavam da luta contra a Lei da Terceirização, pelo 

respeito aos profissionais da enfermagem, pela jornada de 

30 horas e muito mais. O cartaz “Eu curti” se referindo ao 

Arraiá foi um dos preferidos do público.

 Sindicato dos Empregados Oem Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde no Estado 

do Ceará (Sindsaúde-Ce) realizou no 

último dia 6 de julho um sorteio de 

br indes para os  1.188 sócios  

cadastrados durante a campanha de 

sindicalização, de fevereiro a junho 

deste ano.

As ganhadoras do Sorteio são 

todas do Interior do Estado. A auxiliar 

de serviços gerais da Prefeitura 

Municipal de Choró, Maria Anaila 

Almeida da Silva foi sorteada e ganhou 

uma TV de 42 polegadas. A agente de 

saúde da Prefeitura Municipal de 

Uruoca, Lucielma Rodrigues de 

Albuquerque, ganhou uma lavadora 

Brastemp (10kg) e a Técnica de 

enfermagem da Prefeitura Municipal 

de Nova Russas, Maria Rodrigues de 

Souza, ficou com um iPhone 5. Os 

brindes foram entregues no último dia 

14 de julho.

Sócios do Sindsaúde 
contam com novo 

convênio na área da saúde
 Sindsaúde firmou Omais um convênio na 
área da saúde. Dessa 

vez, a parceria é com a Clínica 
de Saúde Familiar, que fica na 
Rua Pinto Madeira, 535, salas 
02/03, no Centro de Fortaleza. 

Pe l o  c o nvê n i o,  o s  
associados e dependentes 
pagarão R$60,00 pela consulta 
em várias especialidades como 

clínica médica, ginecologia, 
p ro c to l o g i a ,  a n g i o l o g i a ,  
urologia, obstetrícia, pediatria, 
endocrinologia, cirurgia geral, 
cirurgia vascular, cirurgia 
torácica, cirurgia plástica e 
restauradora. 

Os beneficiados ainda 
terão descontos na realização 
de exames. Contato pelo (85) 
3082-1936.

A sorteada Maria Anaila Almeida
recebe uma TV de 42 polegadas.

20º Arraiá do Sindsaúde - o São João dos profissionais da saúde
Com o tema Pulando a Fogueira da Terceirização, o Arraiá foi considerado o maior dos últimos 20 anos. 

Muita alegria e diversão no 
20º Arraiá do Sindsaúde

Campanha de Sindicalização
 premia novos sócios



Pág. 3

Auxílio doença
Empregador deve arcar com os primeiros 15 

dias de afastamento por doença do empregado

m 30 de dezembro de 2014, o Governo Federal editou a Medida Provisória ENº 664 que estendia para 30 dias o prazo em que o empregador ficaria 
responsável pelo pagamento dos salários dos trabalhadores afastados por 

quaisquer doenças. 
Após esse período, o trabalhador seria encaminhado ao INSS. Ocorre 

que a Lei 13.135/2015, que sucedeu a MP 664, retirou de seu texto a mudança 
pretendida, voltando assim a valer a responsabilidade do empregador pelos 
primeiros 15 dias de afastamento, sendo que após esse período deverá 
encaminhar o empregado ao INSS. 

A regra dos 30 dias vigorou de 01 de abril a 16 de junho de 2015 e a partir 
de 17 de junho de 2015, voltou a valer a regra dos 15 dias.

pós seis meses de negociação, foi Ahomologada, no dia 09 de julho de 2015, a 
Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, dos 

profissionais de saúde de nível médio que 
trabalham nos hospitais e entidades filantrópicas, 
no Estado do Ceará. As negociações entre o 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de 
Serviços de Saúde no Ceará  Sindsaúde - e o 
Sindicato das Santas Casas, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas do Ceará (Patronal) foram iniciadas em 
janeiro de 2015. 

Os pisos salariais foram reajustados em 8% 
e as diferenças são retroativas a janeiro deste ano. 
Veja como ficaram os pisos salariais:

Convenção coletiva de trabalho 
da filantropia é homologada

Para os profissionais que ganham acima 
do piso, o reajuste salarial concedido na CCT é 
de 7%, aplicados sobre os salários de 31 de 
dezembro de 2014. O pagamento será 
retroativo a 1º de janeiro de 2015, devendo 
deve ser pago em até três parcelas mensais e 
iguais, nas folhas dos meses de agosto, 
setembro e outubro deste ano. Este reajuste 
não será aplicado aos empregados que ganham 
o salário mínimo. Para estes, os valores já foram 
reajustados para R$ 788,00 em janeiro de 2015.

Mais conquistas
Fim da ditadura da dobra de plantões e 

mais tempo pra cuidar da saúde

ela CCT, as empresas não poderão aplicar pena de Psuspensão quando o empregado se recusar a 
dobrar sua jornada quando convocado para suprir 

ausência de empregado escalado para o turno 
subsequente ao seu. O limite para troca de plantões 
passa a ser de quatro mensais e o adicional noturno é de 
20% da hora diurna.

As mulheres terão direito de faltar dois dias por 
ano para fazer exames preventivos do câncer. Já os 
homens com mais de 40 anos poderão faltar um dia por 
ano para fazer exame de prevenção do câncer de 
próstata. Os empregados também serão dispensados 
para acompanhar os filhos menores de 12 anos ou 
inválidos de qualquer idade ao médico ou durante 
internações hospitalares. O limite é de um dia por mês 
para consultas e quatro dias nos casos de internação.

Acesso do sindicato às 
empresas 

ica garantido ao sindicato o acesso às Fdependências das entidades empregadoras 
para proceder a divulgação junto aos 

trabalhadores das cláusulas da presente convenção 
coletiva de trabalho. Para isso, será necessária uma 
comunicação por escrito, no prazo mínimo de 48 
horas, sendo o tempo de permanência limitado a 30 
minutos. 

Para ver a CCT da Filantropia completa,
 acesse o nosso site:

 http://www.sindsaudeceara.org.br/convencoes.php

Ubajara - Justiça concede liminar 
favorável a servidora da saúde 

A auxiliar de enfermagem de Ubajara, Mirela Barros de Menezes, 
ingressou por concurso publico na saúde de Ubajara ainda em 1997. 
Trabalha há mais de cinco anos em plantões noturnos. Desde abril deste 
ano, o diretor do Hospital Municipal Francisca Belarmino da Costa, Eugênio 
Luiz Freire, mudou a escala de plantões e a transferiu para o horário 
comercial, sem nenhum motivo, mas apenas como forma de inviabilizar o 
trabalho da servidora na Policlínica de Tianguá, local em que trabalha de 
segunda a sexta feira, durante o dia, e onde ingressou por seleção pública. 

Os advogados do Sindsaúde levaram o assunto à Justiça do Trabalho 
no dia 17 de junho de 2015, pedindo liminar para que a auxiliar voltasse 
para o seu horário noturno, uma vez que a mudança de horário foi 
arbitrária e discriminatória. Numa ação rápida, a justiça concedeu já no dia 
seguinte (18/6) a tutela de urgência determinando que o município de 
Ubajara retornasse a servidora 
para o horário noturno. A 
decisão ainda não é sentença. 
Trata-se de liminar. Mas desde o 
dia 24 de junho de 2015, a 
servidora voltou a trabalhar na 
escala noturna. 

A servidora agora está 
ingressando com ação para 
reparação de danos, pelas faltas 
que foram descontadas no 
período em que houve a 
mudança de horário.

Mirela Barros



Juazeiro do Norte: Greve dos 
ACS continua

 categoria quer a volta do incentivo Afinanceiro dos ACS vinculados ao Estado, 
direito retirado após uma manobra do ex-

prefeito Raimundão.
A reunião realizada no dia 14/07 contou com 

a presença da presidente do Sindsaúde, Marta 
Brandão, que estava acompanhada do assessor 
jurídico, Patrick de Carvalho, da dirigente do 
Sindsaúde, Adriana Faustino, e da presidente da 
Associação dos Agentes de Saúde de Juazeiro do 
Norte, Márcia Coelho. A reunião foi com o prefeito 
Luís Ivan, que estava acompanhado do chefe de 
gabinete, Micaelce Santana. 

O prefeito disse que tem disposição de 
dialogar com as categorias. Ele explicou que desde 
que assumiu a prefeitura, tem recebido muitas 
demandas principalmente na área da saúde. Ele 
disse que precisa de um tempo para analisar e 
entender o problema e marcou uma nova reunião 
com os representantes da categoria para o dia 10 de 
agosto, às 8h. Os agentes comunitários de saúde 
decidiram manter a greve, iniciada no dia 22 de 
junho de 2015.

Itapiúna - Aprovada Lei do Piso 
dos ACS/ACE em Itapiúna

A lei foi aprovada no dia 09/07 e institui o 
piso salarial dos agentes de saúde e de endemias.

Após 24 dias de greve, com o apoio do 
Sindsaúde, os agentes comunitários de saúde e 
endemias de Itapiúna encerraram a paralisação 
com uma conquista. Foi aprovada na Câmara 
Municipal a lei que institui o piso de R$ 1.014,00 
para os ACS e ACE do município a partir de 1º de 
julho de 2015.

O piso salarial do Agente de Combate a 
Endemias só será implantado ao profissional dessa 
categoria que mantenha vínculo efetivo de servidor 
municipal, não se estendendo aos servidores com 
vínculo temporário.

De acordo com a lei aprovada, fica 
assegurado o pagamento dos incentivos 
financeiros, em valor equivalente a 50% do piso, aos 
Agentes Comunitários de Saúde em gozo de férias, 
de licença maternidade, de licença para tratamento 
de saúde e de atestado médico.

Fernandes Távora
Técnicos de enfermagem do Hospital Fernandes Távora estão 

sendo coagidos a dobrar plantões pelas enfermeiras que coordenam 
os diversos setores do hospital. Quem não aceita a imposição, é 
punido com advertência e até suspensão.

Frotinha de Messejana
Servidora do Hospital Edimilson Barros de Oliveira, mais 

conhecido como Frotinha de Messejana, está sofrendo assédio 
moral por parte da direção da unidade de saúde. Ela teria apontado 
problemas na unidade durante uma visita do prefeito Roberto 
Cláudio ao hospital. A servidora chegou a ser transferida de setor, 
sofrendo ainda corte nas horas extras. 

Hospital São Carlos
No Hospital São Carlos, o descanso dos 

profissionais de enfermagem tem se tornado um 
tormento, na companhia de escorpiões, baratas e 
catitas. E tem mais! As refeições tanto de 
trabalhadores como de pacientes são levadas nos 
mesmos elevadores onde se transporta material 
contaminado. Um risco constante. 

Assédio moral no Cura D'Ars
Um funcionário da Cipa do Cura DArs resolveu abrir mão dos 

seus direitos(estabilidade) por não suportar mais o assédio moral 
sofrido na unidade de saúde. Enemi Lucas, chefe de hotelaria do 
hospital, já foi denunciada outras vezes por assédio moral. Dessa vez, 
o funcionário da lavanderia, setor que foi fechado( o serviço foi 
terceirizado), não foi remanejado para outro setor, mesmo tendo 
formação como técnico de enfermagem. O hospital chegou a dar 
encaminhamento ao processo de demissão do funcionário mas 
voltou atrás ao saber que ele era da Cipa. Foi aí que começou a 
pressão que, segundo ele, já tinha um objetivo claro: ele desistir e 
pedir pra sair, o que acabou acontecendo.

Hospital do Câncer descumpre CCT e regras 
de higiene e segurança hospitalar

Auxiliares e técnicos de enfermagem do 
Hospital do Câncer estão sendo obrigados pela 
chefe do centro cirúrgico a dobrar plantão na UTI 
ou passar do horário sem receber hora extra. 
Quando se recusam a dobrar o turno, esses 
profissionais recebem advertência. Esses mesmos 
profissionais chegam a almoçar no chão do 
banheiro por falta de espaço no refeitório. E os 
pacientes também são prejudicados. Além de 
serem acomodados em salas sujas, há muitos 
relatos de dificuldade em dar continuidade a 
tratamentos por conta da perda constante de 
prontuários.

O “Ki” suco da coragem
Depois das baratas, agora o Hap Vida serve o 
suco da coragem... Só sendo muito corajoso 
pra tomar esse negócio aí da foto!!! O suco 
artificial é servido nesses galões sem a 
menor condição de higiene, o que tem 
aumentado os casos de trabalhadores 
doentes, principalmente com diarreia. A 
gororoba, servida na hora do almoço, é 
fornecida por uma empresa terceirizada, a 
Nutrise Cozinhas Industriais.

Hospital Luis de França
Funcionários do Hospital Luiz de França muitas vezes são 

obrigados a dormir no chão por conta da falta de espaço para o 
repouso. O hospital não disponibiliza espaço suficiente para o 
repouso dos funcionários de nível médio. São apenas oito camas. 
Muitas vezes, os profissionais que trabalham no turno na noite 
colocam colchonetes no piso dos consultórios para tirar uma soneca 
no horário do repouso.

Greve em Iguatu

Greve dos ACS em Juazeiro

Iguatu - Servidores de Iguatu em 
greve pedem apoio na AL/CE

Cerca de 40 servidores de Iguatu vieram até 
Fortaleza e participaram de sessão na AL na 

terça-feira, 14/07.

Servidores do município de Iguatu, com o 
apoio do Sindsaúde, vieram a Fortaleza e 
participaram de sessão da Assembleia Legislativa no 
dia 14 de julho de 2015. Eles vieram pedir o apoio 
dos parlamentares para que a prefeitura municipal 
atenda as reivindicações da categoria e invista mais 
na saúde pública. Os servidores públicos de Iguatu 
estão em greve desde o dia 10 de julho. Na pauta de 
reivindicações, melhores condições de trabalho, 
atualização do PCCR existente em lei, combate ao 
assédio moral, convocação de concursados, 
destinação de 50% dos cargos comissionados aos 
servidores efetivos, pagamento das horas extras e 
do adicional de insalubridade. 

Durante a sessão, falaram em apoio aos 
servidores os deputados estaduais Elmano de 
Freitas e Renato Roseno. Os servidores receberam 
ainda o apoio da deputada e conterrânea Mirian 
Sobreira.

Barbalha
Sem direitos! 

No Hospital Santo Antônio(filantrópico), 
em Barbalha, é comum encontrar técnicos de 
enfermagem trabalhando sem carteira assinada. 
Tem gente há nove meses sem nenhum direito 
assegurado. A isca é o estágio. Depois, o trabalhador 
entra na escala e fica sem carteira assinada, 
caladinho, com medo de perder a renda mensal.

Missão Velha
Nem cafezinho! 

No Hospital Geral de Missão Velha,  também 
filantrópico, os salários sempre atrasam, o café dos 
funcionários foi suspenso, a alimentação é precária 
e eles ainda precisam comprar o fardamento para 
trabalhar. Na cozinha, a escala dos funcionários está 
em total desacordo com a CCT. Uma mediação foi 
realizada e os gestores do hospital negaram tudo. 
Os problemas continuam e a assessoria jurídica do 
Sindsaúde já está tentando viabilizar outra 
mediação.

Crato
Sobrecarregados! 

Na Santa Casa de Saúde Santa Tereza, no 
Crato, um técnico de enfermagem chega a ficar 
responsável por 70 pacientes em um plantão. O 
Sindsaúde está de olho e já está enviou ofício 
pedindo explicações ao sindicato patronal.Greve em Itapiúna
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m Fortaleza, os trabalhadores Ese concentraram na Praça da 

I m p r e n s a ,  s a i n d o  e m  

caminhada até a Assembleia 

Legislativa, onde foi realizada no dia 

21 de julho de 2015 uma audiência 

pública que discutiu os prejuízos com 

o PL da Terceirização. 

A audiência pública contou 

com a participação de cerca de 500 

trabalhadores com o apoio das 

c e nt ra i s  s i n d i ca i s .  A l é m  d o  

Sindsaúde e do  presidente da 

F E E S S N E  -  F e d e r a ç ã o  d o s  

Empregados em Estabelecimentos 

de Serviços de Saúde do Nordeste e 

vice-presidente da CNTS, João 

Rodrigues Filho, marcaram presença 

re p re s e n ta n t e s  d e  d i v e rs o s  

movimentos sindicais, como a CTB, 

C U T,  U N E ,  F e d e r a ç ã o  d o s  

Trabalhadores no Serviço Público 

M u n i c i p a l  d o  E s t a d o  d o  

Ceará(Fetamce),Sindicato dos 

Servidores Públicos do Município de 

Fortaleza(Sindifort) e Sindicato dos 

Bancários do Ceará, entre outros.

O  P r o j e t o  d e  L e i  d a  

Terceirização está no Senado e agora 

tem o número PLC 30/15. Através de 

uma iniciativa da Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação 

Participativa do Senado (CDH), 

presidida pelo senador Paulo Paim, 

uma comitiva de senadores está 

percorrendo o país fazendo debates 

nas Assembleias Legislativas. O 

Ceará é o sétimo estado a receber a 

comitiva.

Para o senador e presidente 

da CDH, Paulo Paim, as audiências 

servem para mobilizar ainda mais a 

sociedade organizada. Para o 

senador, “o Congresso tem que ouvir 

a batida dos tambores nas ruas. Se 

isso acontecer, o Congresso recua” 

Ele disse ainda que o texto “só será 

votado após percorrermos todos os 

estados do País e ouvirmos os 

movimentos trabalhistas ,  ao 

contrário do que ocorreu na Câmara 

dos Deputados. Se continuarmos 

com essa luta, nós derrubamos o 

projeto”.

Depois do Ceará, outras 

audiências  a inda devem ser  

realizadas em estados do Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste.

Pela derrubada do  PL da Terceirização
Comitiva de senadores que percorre o país 
ecoando o grito dos trabalhadores contra o 

Projeto de Lei da Terceirização chega a Fortaleza.

Lideranças e trabalhadores cearenses 
mobilizados contra a PL da Terceirização



Encarte Nº 74

Cadê o meu PIS/PASEP? 
Sindsaúde orienta aos trabalhadores sobre as 

mudanças no calendário de pagamentos do PIS/PASEP
Com a mudança no calendário, metade dos trabalhadores receberá 

o abono este ano e a outra metade até junho de 2016.

elas regras anteriores, para ter direito ao PIS/PASEP, o trabalhador Pprecisa ter trabalhado pelo menos 30 dias em 2014 com carteira 
assinada(PIS) ou como estatutário(PASEP) e ter recebido no máximo 

dois salários mínimos. É necessário ainda que ele tenha no mínimo cinco 
anos de cadastro no PIS/PASEP.
 

Para quem vai receber o benefício este ano, referente a 2014, as 
regras são as mesmas e o trabalhador vai receber o abono integralmente, ou 
seja, o salário mínimo, que é de R$788,00. O que mudou foi o calendário de 
pagamentos. Com a mudança, devem receber o PIS até dezembro deste ano 
os nascidos entre os meses de julho e dezembro. Já quem faz aniversário nos 
meses de janeiro a junho só receberá o benefício no ano que vem, conforme 
calendário abaixo. Confira:

Em 2016, passam a valer as novas regras e só terá direito ao 
abono quem trabalhou com carteira assinada ou como estatutário neste 
ano(2015) por 3 meses consecutivos, recebendo no máximo dois salários 
mínimos.

 
O valor do abono também será diferente. Ao invés de um salário 

mínimo independente do período trabalhado, ele passará a ser calculado 
como o 13º salário, proporcional ao período trabalhado com carteira 
assinada. Exemplo: se a pessoa trabalhou por apenas três meses ganhando 
até dois salários mínimos (R$1.576,00/mês), o valor do abono será o 
resultado da soma de três salários mínimos dividido por 12 meses. Ou seja, 
R$2.364,00/ 12. O que dá R$197,00. Quem trabalhou os 12 meses receberá o 
valor integral.

PIS - Exercício 2015 - 2016

Já o pagamento do PASEP será feito de acordo com o número final da 
inscrição. Quem tem inscrição terminada em zero(0),1,2,3 e 4 recebe o 
abono ainda este ano. Para as terminações 5,6,7,8 e 9, o pagamento será 
feito de janeiro a junho de 2016, conforme a tabela abaixo:

PASEP - Exercício 2015 - 2016

Em caso de dúvida, ligue para o nosso plantão 

sindical pelo (85)3251-9054.


