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SEGUNDA ETAPA DE ACORDO DE GREVE 

COMEÇOU A VALER ESSE MÊS  

A segunda etapa dos acordos de greve dos servidores das 

carreiras do Seguro Social (INSS) e da Seguridade Social 

(Previdência, Saúde e Trabalho - PST), sancionados em 

julho de 2016, passam a valer a partir desse mês. 

 

O QUE FOI APROVADO 

- Reajustes salariais: dentre as principais medidas 

aprovadas com a promulgação da Lei n° 13.324/2016 

estão o reajuste de 5,5%, que ocorreu em agosto de 2016, 

e 5,0% em janeiro desse ano.  

- Progressão funcional em 12 meses com 

reposicionamento a partir desse mês de janeiro. 

- Incorporação aos proventos de aposentadoria das 

gratificações - GDASS e GDPST, por exemplo -, de forma 

gradual em três parcelas anuais, contando a partir desse 

mês. 

Pelas novas regras previstas na Lei 13.324, desde 1º de janeiro o servidor ao se aposentar 

receberá 67% do valor referente à média dos pontos da gratificação de desempenho 

recebidos nos últimos 60 meses de atividade.  A partir de 1º de janeiro de 2018 esse 

percentual sobe para 84%. A partir de 1º de janeiro de 2019 o aposentado receberá o valor 

integral referente a média dos pontos recebidos nos últimos 60 meses de atividade. 

OS SERVIDORES JÁ APOSENTADOS que, em atividade recebem a GDASS ou GDSPT 

pelo período mínimo de 60 meses, também serão contemplados com essa regra. Para que 

tenham direito a essa incorporação deverão apresentar um requerimento a partir da vigência 

da lei até o dia 31 de outubro de 2018. 

O QUE MUDA EM 
2017 COM OS 
GANHOS DE GREVE: 

 REAJUSTE DE 5% NO 

SALÁRIO; 

 PROGRESSÃO 

FUNCIONAL EM 12 

MESES; 

 INCORPORAÇÃO 

DOS PROVENTOS DE 

APOSENTADORIA 

DAS GRATIFICAÇÕES 

GDASS E GDPST.  

 

 

 

 

 



 

Pelas novas regras previstas na Lei 13.324, desde 1º de janeiro o servidor 

ao se aposentar receberá 67% do valor referente à média dos pontos da 

gratificação de desempenho recebidos nos últimos 60 meses de atividade. 

 

O Diretor Antônio Maués lembra à categoria da importância de fortalecer sempre as lutas 

para garantir ganhos. “Esses resultados são ganhos da greve, que foram importante e estão 

se consolidando. Precisamos lembrar que essa é a última parcela de reajuste da questão 

salarial. Temos que nos preparar pra luta da campanha salarial de 2018”. Maués lembrou 

que a categoria se recusou a assinar o acordo de reajuste por quatro anos, em decorrência de 

desconhecer a inflação dos anos seguintes.  
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O SINDICATO É VOCÊ. 

FAÇA PARTE. 
SINDICALIZE-SE! 


