
 

NÃO AO PLC 257! 

10 Motivos para os servidores lutarem contra o projeto 

De autoria do Executivo, em parceria com os governos estaduais, o PLP 
257/2016 estabelece regras impositivas como condição para que a União 
possa renegociar as dívidas dos Estados.  

Ocorre que o governo federal incluiu nesse projeto a obrigação do Estado de 
cortar, durante dois anos, vários direitos dos servidores e dos militares. O 
projeto será votado no dia 05 de junho.  

Veja porque os servidores públicos devem lutar contra a aprovação desse 
projeto. 
 
1) aumenta a contribuição previdenciária de 11 para 14 por cento; 
2) proíbe aumento de salário (inclusive de aposentados) 
3) proíbe progressão na carreira; 
4) proíbe concurso público e chamar os já aprovados. 
5) incentivo a demissão voluntária. 
6) limita os direitos dos servidores estaduais a, no máximo, o que tem o 
servidor federal no Regime Jurídico Único; 
7) acaba com os quinquênios e anuênios; 
8) acaba com licença prêmio; 
9) proíbe receber em dinheiro as férias e as licenças não gozadas. 
10) contratação só de terceirizados. 

 

SERVIDOR ENVIE TEXTO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CONTRA 
O PLC 257 

Na última reunião do Fespes (Fórum de Entidades dos Servidores Públicos), 
realizada na quinta-feira (04/05), ficou definido que os servidores públicos do 
Espírito Santo dos 3 Poderes devem encaminhar ainda esta semana à 
Presidência da República o seguinte texto: 

Senhora Presidente,  

O PLC 257/2016 é um desrespeito às conquistas históricas dos trabalhadores 
públicos e representa o sucateamento do Serviço Público com reflexos 
inimagináveis para os usuários. Os trabalhadores públicos e privados não 
podem e não vão pagar essa conta. 

Retirada já do PLC 257/2016 da pauta do Congresso Nacional! 

Enviar para o e-mail: gabinetepessoal@presidencia.gov.br. 

 

 

INFORMATIVO DO SINDIJUDICIÁRIO - ES – 09/05/2016 
Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação 

 

mailto:gabinetepessoal@presidencia.gov.br


SEMINÁRIO PARA DISCUTIR O PLC 257 NA PRÓXIMA SEGUNDA-
FEIRA 

 

Nesta segunda-feira (16), a partir das 14 horas, no Auditório da Assembleia 

Legislativa, os Sindicatos dos servidores públicos do Espírito Santo, através do 

Fespes, realizam seminário para debater com o funcionalismo os malefícios do PLC 

257/2016 e as ações que deverão ser traçadas para combater este Projeto de Lei 

Complementar que já tramita no Congresso Nacional. 

  

A DIRETORIA


