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O QUE É?
Visa a cobrança do FGTS por 
servidores que atuaram como 
contratados por mais de 5 anos e 
foram dispensados ou pediram 
dispensa.
QUEM PODE?
Todo ex-servidor com mais de 5 
anos de contratos temporários 
consecutivos, desde que não 
tenha usado o tempo para compu-
tar vantagens temporais em 
vínculos efetivos.

O QUE É?
Visa o pagamento do abono 
familiar para servidores contrata-
dos emergencialmente que 
possuam dependentes cadastra-
dos no RHE até fevereiro de 2020. 
QUEM PODE?
Todos contratados que possuem 
�lhos dependentes devidamente 
cadastrados no RHE, menores de 
18 anos ou maiores com até 24 
anos, desde que estudantes.  

O QUE É?
Visa buscar o direito dos esposos 
viúvos a se tornarem dependentes 
e recebedores de pensão por 
morte da servidora pública do 
Estado.
QUEM PODE?
Maridos e companheiros de 
servidoras públicas estaduais que 
vieram a falecer.

O QUE É?
Visa a limitação dos descontos 
consignados em folha de paga-
mento dos servidores públicos em 
30%, dando maior fôlego �nancei-
ro ao servidor.
QUEM PODE?
Todos os servidores públicos, 
efetivos e contratados, que 
tiverem descontos consignados 
superiores a 30% da sua renda 
líquida.

O QUE É?
Visa a adequação de juros abusi-
vos cobrados por �nanceiras à taxa 
média indicada pelo Banco 
Central. Além de reduzir os juros, é 
possível obter a devolução de 
valores pagos a mais.
QUEM PODE?
Qualquer pessoa, servidor público 
ou não, que tenha contratado 
empréstimo com �nanceiras, 
consignado ou não consignado.

O QUE É?
Visa obter o pagamento da 
grati�cação por exercício de 
atividade insalubre nos últimos 
cinco anos.
QUEM PODE?
Apenas agentes educacionais de 
manutenção e infraestrutura 
efetivos (nomeados).

O QUE É?
Visa obter o reajuste do Piso 
Salarial Nacional do Magistério, 
visto que o Estado não cumpre 
devidamente a Lei.
QUEM PODE?
Professores ativos, inativos e 
pensionistas, contratados ou 
efetivos.

O QUE É?
Visa o reconhecimento da isenção 
do pagamento do imposto de 
renda para servidores aposentados 
e pensionistas portadores de 
doenças graves.
QUEM PODE?
Todo servidor aposentado ou 
pensionista acometido por alguma 
das doenças graves elencadas no 
art. 6º, XIV da Lei 7.713/88. 

O QUE É?
Visa a devolução dos valores do 
desconto previdenciário sobre a 
Grati�cação de Gerenciamento e 
Representação de Estabelecimen-
to de Ensino, que incidiu indevida-
mente até julho de 2018. 
QUEM PODE?
Todos os servidores efetivos, ativos 
ou aposentados, que foram 
diretores de escola nos últimos 
cinco anos e que receberam a 
GGERA até julho de 2018.

O QUE É?
Visa o pagamento da grati�cação 
de unidocência aos professores 
que trabalharam em sala de 
recursos nos últimos 5 anos. 
Aposentados também podem 
incorporar o benefício aos proven-
tos.
QUEM PODE?
Todos os professores que trabalha-
ram em sala de recursos multifun-
cionais nos últimos 5 anos.
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