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PORTARIA Nº.  006/2019-COSEMS/SC                    
 
 

Dispõe sobre o reajuste anual dos 
colaboradores celetistas desta instituição e 
dá outras providências. 

 
 
O Sr. Alexandre Lencina Fagundes, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de 
Saúde de Santa Catarina–COSEMS/SC, no uso de suas atribuições conferidas pelo 
Estatuto Social desta instituição e,  
 
Considerando o §1ª do Art. 33 do Estatuto Social, que dispõe sobre a revisão geral anual 
das remunerações dos cargos celetistas, sempre no mês de outubro de cada ano; 
 
Considerando a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2020 do Sindicato dos 
Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação 
e Formação Profissional do Estado de Santa Catarina-SENALBA-SC, o qual o 
COSEMS/SC está vinculado; 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º. Conceder, nos termos da Cláusula Quarta da CCT 2019/2020, do Sindicato dos 
Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação 
e Formação Profissional do Estado de Santa Catarina-SENALBA-SC, aos colaboradores 
celetistas do COSEMS/SC, o reajuste de 3,00% (três por cento) calculado sobre o salário 
base, correspondente à 100% do INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) de 
outubro de 2018 a setembro de 2019, acrescido de ganho real, permitida a compensação 
das antecipações havidas no período de doze meses imediatamente anterior, salvo os 
decorrentes de promoção, equiparação salarial ou decorrente de decisão judicial 
transitada em julgado; 
 
Art. 2º. O empregado celetista, nos termos da Cláusula Sétima da CCT 2019/2020, do 
Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, 
de Orientação e Formação Profissional do Estado de Santa Catarina-SENALBA-SC, que 
tenha completado 01 (um) ano de atividade nesta instituição, fará jus, a título de anuênio, 
a um percentual de 1% (um por cento) a cada ano, retroagindo a contagem de tempo a 
partir da data de admissão; 
 
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data da sua assinatura. 
 
 Registre-se e publique-se. 
 
 Florianópolis SC, 11 de novembro de 2019. 
 

 
 
 

ALEXANDRE LENCINA FAGUNDES  
  Presidente do COSEMS/SC 


