
 
  INDICAÇÃO N° 641, DE 2022 

 

 INDICO, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do Regimento 

Interno, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo que 

tome providências para a inclusão dos servidores da Fundação CASA, na 

medida de recomposição salarial para a área da segurança e da saúde, 

conforme coletiva de imprensa oficial,  realizada em 10 de fevereiro de 2022,   

pelo Exmo. Srº Governador.

JUSTIFICATIVA 

...”O Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (10) reajuste 

salarial de 20% para as forças de segurança pública e administração 

penitenciária de São Paulo. A medida integra um pacote de valorização 

profissional implementado desde o início da atual gestão, em 2019, e beneficia 

mais de 276 mil profissionais do sistema prisional e das polícias Civil, Militar e 

Técnico-Científica, inclusive aposentados e pensionistas. 

 

“É um momento muito importante e significativo. Graças à estabilidade 

financeira e fiscal, podemos fazer aquilo que já desejávamos, que é o 

reconhecimento do funcionalismo público do Estado”, disse Doria. “Esse 

aumento é fruto de um esforço coletivo de todo o Governo, acrescentou o 

Governador. 

 

Os estudos para a recomposição salarial de policiais e agentes 

penitenciários foram coordenados por técnicos da Secretaria de Orçamento e 

Gestão e a proposta será concedida dentro dos limites da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

 

O Estado aguardou a confirmação do superávit orçamentário 

consolidado de R$ 5,9 bilhões em 2021 para formalizar os reajustes. Em 

termos comparativos, no início de 2019, a atual gestão recebeu um orçamento 

com déficit de R$ 10,5 bilhões, além de 175 obras paradas. 



  
 

Com o reajuste de 20%, o salário reajustado de um soldado PM de 2ª 

classe deve chegar a R$ 5,8 mil, incluindo benefícios. Para um tenente PM de 

2ª classe, o novo valor será de R$ 10,3 mil, entre salário e benefícios. 

Na Polícia Civil, um agente de 3ª classe passará a receber R$ 6,3 mil 

acumulados entre vencimento e benefícios, e um delegado de 2ª classe, R$ 

16,2 mil por mês. 

 

O aumento acumulado desde 2019 nos salários das polícias chega a 

26%. Para efeito de comparação, entre 2015 e 2018 a Polícia Civil recebeu 

reajuste de 7,7%, além de outros 4% para a Polícia Militar. 

 

O encaminhamento do projeto de lei para os reajustes do funcionalismo 

estadual à Assembleia Legislativa deve ser feito na próxima semana. A 

previsão é que o aumento salarial deve entrar em vigor a partir de março”... 

 

Fonte: https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/governo-de-sp-

anuncia-reajuste-de-20-para-policiais-e-agentes-penitenciarios-2/ 

 

Em atendimento a Sindicato de Socioeducação de SP – SITSESP, 

percebemos a falha e falta de reconhecimento dos dos servidores da Fundação 

CASA , tendo em vista, a  dedicação destes diante dessa pandemia, onde não 

deixaram de exercer as respectivas funções, de trabalho essencial devido 

peculiaridade das atividades. Ainda vale salientar, que sofreram dezenas de 

baixas, durante o exercício e cumprimento de obrigações para com a 

sociedade e para com os adolescentes que permaneceram internados sob 

responsabilidade do Estado e sem o contato presencial com os seus familiares. 

 

Diante de todo exposto solicito que sejam tomadas as providências 

necessárias, com o objetivo de incluir os servidores da Fundação Casa, no rol 

de beneficiários para a recomposição salarial anunciado em 10 de fevereiro de 

2022. 

 

Sala das Sessões, em 17/02/2022. 

a) Adriana Borgo 
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