ATENÇÃO AGENTES DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
INFORMAMOS SEUS DIREITOS JUDICIAIS:
1)GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A EFICIENTIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS – GIEFS: Mensalmente em seus comprovantes de
renda vocês observam o pagamento da GIEFS – Gratificação de
Incentivo a Eficientização dos Serviços. Todos os meses vocês
servidores recebem esta gratificação pelo bom desempenho em
suas funções, boa produtividade e qualidade do serviço
prestado ao Estado. Pois bem, percebam que ao receber o 13º
salário a GIEFS não está incluída neste pagamento. Em decisão
do nosso TJMG ficou decidido que esta gratificação deve sim
ser incluída, portanto, todos vocês podem solicitar através de
processo judicial a inclusão deste valor na gratificação
natalina, e mais, vocês podem recuperar os últimos 05 (cinco)
anos de gratificações não pagas pelo Estado.

2)INSALUBRIDADE – DIFERENÇA NA BASE DE CÁLCULO
PARA PAGAMENTO – PRAZO FINAL 15/03/2017: Outro
direito aos ilustres servidores é referente ao pagamento do
Adicional por Insalubridade, hoje, conhecido como GRS –
Gratificação por Risco a Saúde. Porém, até a criação desta
gratificação que se deu em 2012, o Estado de Minas Gerais
pagou o adicional observando tabela diversa da que deveria de
fato realizar o pagamento. Em regra o Estado pagou cerca de
míseros R$ 40,00 (quarenta reais) a título de insalubridade,
valor muito abaixo do correto. Portanto, você que recebeu o
adicional por insalubridade no período de 2011 a 2012 pode
requerer o complemento do valor, pois o Estado pagou valor
menor do que deveria pagar. Assim, todos os Servidores da
Saúde Pública Estadual possuem valores a receber do Estado!!

ALERTAMOS PARA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO MÊS A MÊS!
NÃO COBRAMOS NADA ANTECIPADO, NOSSOS HONORÁRIOS SERÃO PAGOS

SOMENTE NO FINAL DA AÇÃO. NÃO PERCA O PRAZO!!!
Muito Obrigado pela confiança e fique com Deus. Qualquer dúvida
favor nos contatar para esclarecermos o que for necessário.
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