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Governador eleva o valor do menor piso
salarial dos servidores, mas
não fala em reajuste de salário
Até agora o governo do Estado não fez nenhum anúncio sobre o reajuste salarial do
servidor público. A única medida que foi tomada em relação aos salários, foi a elevação do
menor piso salarial dos servidores que passou para R$ 590,00.
Segundo informações da ALESP (Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo), foi
publicado no último sábado, 13, o Projeto de Lei Complementar 4/2010, de autoria do Executivo, que atualiza a menor remuneração do funcionalismo estadual em jornada completa de
trabalho para R$ 590. A jornada comum e a jornada parcial terão remuneração mínima de R$
442 e 295, respectivamente.
O reajuste está sendo instituído na forma de abono às remunerações globais inferiores aos novos patamares, atualizando os valores da Lei Complementar 975/2005.
A propositura tramitará em regime de urgência constitucional e entrará em vigor a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da data de sua publicação.
Ainda segundo informações da Alesp, para os servidores que cumprem jornada de 40
horas semanais, o reajuste é de 15,7%, o que eleva salários de R$ 510 para R$ 590. Mas
atenção, isso não é reajuste salarial, apenas do piso.
A medida também se aplica servidores inativos, que somam 25 mil aposentados e pensionistas.
Numa entrevista concedida a Alesp, o secretário de Gestão Pública, Sidney Beraldo
afirmou que, “a iniciativa demonstra o esforço da atual administração em manter o piso salarial do Estado acima do salário mínimo vigente no país, permitindo ao servidor público continuar com uma remuneração superior ao que vem sendo concedido obrigatoriamente ao
setor privado”.
Salário mínimo regional
O novo piso do funcionalismo também é superior ao novo salário mínimo regional,
proposto pelo Executivo no Projeto de Lei 135/2010, publicado na mesma data. Se o PL for
aprovado, a menor faixa salarial passará de R$505 para R$560. As outras duas faixas passarão para R$ 570 e R$ 580.
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