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Reunião de Diretoria realizada no último dia 25/08 discutiu também a
MP 203 e a retomada das negociações com o governo do Estado.
Em reunião realizada no último dia
25/08, em sua Sede Administrativa, no
centro de Florianópolis, a Diretoria
Executiva da ASSESP/SC discutiu e
deliberou sobre diversas questões
administrativas, jurídicas e políticas de
interesse imediato dos associados,
com destaque para a retomada das
negociações com o governo, as
melhorias no Hotel de Trânsito e os
novos investimentos na Sede Social
da praia do Campeche.
Logo no início da reunião, os
diretores fizeram um relato sobre os
diversos questionamentos que vem
sendo feitos pelos associados com
relação à Medida Provisória 203/2015.
De acordo com deliberação aprovada
no encontro, a ASSESP/SC deverá
retomar
imediatamente
os
encaminhamentos com o Governo,
através do Secretário da Fazenda,
Antônio Gavazzoni. Nova audiência
deverá ser solicitada, não apenas para
tratar dos pontos pendentes desde o
ano passado, mas também para
apresentação de uma proposta de
gestão estratégica da Polícia Civil,

tendo em vista a crescente
preocupação com a atual gestão
operacional da Instituição.
Dentro desse contexto, a
Assessoria Jurídica da Associação
deve emitir ainda uma Nota de
Esclarecimento sobre a MP 203/2015,
comparando o conteúdo da Medida
com a legislação que instituiu o
Subsídio. O documento será
publicado no site da entidade, para
conhecimento de todos os
associados.
A Diretoria da ASSESP/SC aprovou
também a proposta do Diretor Augusto
Luiz Fernandes (Juninho Mamão), visando
à realização de um Simpósio para discutir
a Segurança Pública no Estado.
Assuntos Administrativos
Objetos de constante preocupação
da ASSESP/SC, as melhorias nos
equipamentos do Hotel de Trânsito e da
Sede Social também foram ponto de
pauta na reunião do último dia 25/08.
A novidade da Sede do Campeche
será a construção de um campo de
futebol society de grama sintética, em
substituição ao atual campo de grama

natural. A ideia é utilizar o tempo ocioso
da quadra como instrumento de
capitalização de recursos para a
Associação, por meio de aluguel de
horários para o público externo. A
exploração dos serviços de bar ficaria
a cargo de um ecônomo.
Já para o Hotel de Trânsito, no
centro da Capital, a diretoria aprovou
a compra de uma Smart TV de 50
polegadas, com assinatura do serviço
de TV por internet “Netflix”.
A reunião da Diretoria Executiva da
ASSESP/SC aprovou ainda o reajuste
do valor da diária do Hotel de Trânsito,
dos atuais R$ 5,00 para R$ 10,00. Nos
apartamentos da Sede Social, no
Campeche, a diária passa dos atuais
R$ 20,00 para R$ 30,00, no caso dos
apartamentos de um quarto. Nas
unidades de dois quartos, a diária
passa dos atuais R$ 40,00 para R$
50,00. Os convidados, que antes
pagavam R$ 15,00 por dia, passam a
pagar a agora uma diária no valor de
R$ 20,00.
Todos esses valores entram em vigor
a partir do próximo dia 1º de setembro.

Vitória judicial contra reajuste nos planos da Unimed
O Juiz Marcelo Pons Meirelles, da 2ª Vara Cível
da Comarca da Capital, concedeu, no dia 27/08,
liminar pleiteada pela ASSESP/SC, proibindo a
Unimed e a IBBCA de aplicarem, no ano de 2015,
reajuste de 59,75% sobre os planos de saúde
contratados através de convênio com a Associação.
A decisão determina ainda que o reajuste fique
limitado ao índice permitido pela ANS (Agência
Nacional de Saúde) nos planos individuais, que esse
ano foi de 13,55%.
Em sua decisão, cuja íntegra você pode conferir

no site da ASSESP, o Juiz mantém o atendimento à
saúde dos associados até o julgamento final da
demanda e obriga a administradora do Plano a emitir
boletos bancários com nova data de vencimento, sem
a incidência de juros, multa ou outros encargos.
Segundo o juiz, “o reajuste da mensalidade
baseado nos argumentos expendidos pelas
requeridas não observa o necessário equilíbrio e
equidade contratual, podendo ocasionar inclusive a
impossibilidade da parte requerente dar continuidade
ao cumprimento do pacto”.
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ASSESP/SC esteve representada no encontro pelo
Diretor Augusto Luiz Fernandes (Juninho Mamão)
Representantes da ASSESP/
SC, da ADEPOL/SC, da
Associação dos Delegados de
Polícia do Brasil e da Associação
dos Escrivães de SC participaram,
no dia 25 de agosto, em
Florianópolis, de uma reunião com
o Secretário da Fazenda, Antônio
Gavazzoni, e o representante da
Coordenadoria Executiva de
Negociação e Relações do Estado
(Coner), Décio Vargas, para tratar
das negociações em torno da MP
203/2015. A Associação esteve
representada no encontro pelo
Diretor Augusto Luiz Fernandes
(Juninho Mamão).
A Medida Provisória, que
promove
alterações
na
remuneração e na jornada de
trabalho de toda a Polícia Civil,
segue em tramitação na ALESC. A
MP já foi aprovada na Comissão de
Constituição e Justiça.
Os
representantes
das
entidades
demonstraram
preocupação com os impactos da
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medida no 13º salário e nas férias
dos policiais, além dos prejuízos
causados àqueles servidores em
licença de saúde e maternidade.
"O secretário Gavazzoni está
sensível a estas questões e nos
prometeu apresentar uma
contraproposta já na próxima
semana", antecipou o presidente da
Adepol-SC, Ulisses Gabriel.
Já o Diretor da ASSESP/SC,
Augusto Luiz Fernandes,
aproveitou o encontro com os
representantes do governo para
reafirmar a necessidade de
nomeação dos psicólogos,
escrivães, agentes e delegados
aprovados nos últimos concursos
para a Polícia Civil de Santa
Catarina. “Uma das principais lutas
da ASSESP/SC é pela nomeação
imediata desses servidores, como
forma de suprir, minimamente, a
enorme defasagem de pessoal na
Polícia Civil aqui do Estado”,
afirmou Mamão.
(Com informações da ADJORISC)

Boletim da Associação dos Servidores Civis da Segurança Pública do Estado de
Santa Catarina Jornalista Responsável: Luciano Faria SC 363 JP. Projeto Gráfico e
impressão: OpenBrasil Graf Tiragem: 1.800 exemplares.

Pós-graduação
em segurança
Uma boa dica para os
associados da ASSESP/SC que
pretendem fazer uma
especialização. A Unisul está com
inscrições abertas para seleção e
ingresso em diversos cursos de
pós-graduação latu senso na
modalidade à distância, entre eles
Gestão Integrada da Segurança
Pública, Inteligência de Segurança
e Segurança Privada. São 100
vagas para cada curso. As aulas
iniciam no dia 21 de setembro.
A Unisul concede 10% de
desconto no valor das
mensalidades para seus ex-alunos
formados em cursos de graduação,
que se mantiverem com a
Instituição no decorrer do seu
curso.

Assassinato de
policias é crime
hediondo
A presidenta Dilma Rousseff
sancionou, em julho, sem vetos, a
lei que torna crime hediondo o
assassinato de policiais civis,
militares, rodoviários e federais,
além de integrantes das Forças
Armadas, da Força Nacional de
Segurança Pública e do sistema
prisional, seja no exercício da
função ou em decorrência do
cargo ocupado. A nova lei foi
publicada na edição do Diário
Oficial da União do dia 7/7.
Aprovada pelo Congresso, em
junho, a lei também estabelece o
agravamento da pena quando o
crime for cometido contra parentes
até terceiro grau desses agentes
públicos de segurança e for
motivado pelo parentesco deles.
Esses tipos de homicídio
especificamente serão
considerados qualificados, o que
aumentará a pena do autor do
crime.
A pena vai variar de 12 a 30
anos de prisão, maior que a pena
para homicídio comum, de seis a
20 anos. Também foi aumentada
em dois terços a pena para casos
de lesão corporal contra esses
agentes de segurança pública ou
parentes deles.
(Fonte: Correio Braziliense)

