
Fortaleza/CE, 19 de janeiro de 2022. 

Ao Excelentíssimo 

Governador do Estado do Ceará 

Camilo Sobreira Santana 

Ao Excelentíssimo 

Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPLAG) 

Dr. Ronaldo Borges 

Excelentíssimos Governador e Secretário da SEPLAG, 

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços 

de Saúde no Estado do Ceará, o Sindicato dos Enfermeiros no Estado do Ceará 

(contato@senece.org.br), o Sindicato dos Médicos do Ceará ( 

juridico@sindmedce.org.br) o Sindicato dos Odontólogos do Estado do Ceará 

(e-mail: secretaria_sindiodonto@hotmail.com) e o Sindicato dos Assistentes 

Sociais do Estado do Ceará, por seus representantes, adiante signatários, 

dirigem-se a Vossas Excelências para exporem a nefasta repercussão que o Art 

21, da LC n. 270/2021, trará sobre a prestação de serviços de saúde e sobre a 

vida de diversos servidores públicos da saúde do Estado do Ceará. 

O Art. 21, da Lei Complementar n. 270, de 30 de dezembro de 2021, 

publicada no DOE de 30/12/2021, assim dispõe: 

Os servidores abrangidos por esta Lei, para 

incorporarem o incremento vencimental nela 

previsto em aposentadoria, na forma da 

legislação,deverão permanecer no serviço público 

estadual por, no mínimo, 5 (cinco) anos, a contar 

da publicação desta Lei, ressalvados os casos em 

que a inativaçãonão seja voluntária. 



Como é do conhecimento de todos, diversos servidores públicos da 

saúde do Estado do Ceará aguardam, por mais de três décadas, a implantação 

de um Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) que estabeleça 

mecanismos de remuneração digna e progressiva, com o reconhecimento e 

valorização de seu labor prestado, com zelo e dedicação no serviço público de 

saúde. Contrariamente a esta imperiosa necessidade de existência de um 

PCCS, determinada até pelas normas que regem o SUS, o Estado do Ceará 

manteve, por décadas, uma política salarial soberbamente prejudicial aos 

servidores públicos da saúde, contemplando baixos salários, represamento de 

ascensões funcionais, profusão de gratificações, aliado à precarização dos 

serviços públicos por meio de cooperativas, organizações sociais etc. 

A título de exemplo, citemos o caso das ascensões funcionais. Depois 

de quase uma década sem cumprir a lei de ascensão funcional, em 2019, o 

Estado do Ceará resolveu cumpri-la, com bastante atraso. Contudo, decepou as 

parcelas remuneratórias vencidas oriundas das normativas de ascensão 

funcional, causando um prejuízo salarial imensurável aos servidores públicos da 

saúde. 

As diversas tentativas de implantação do desejado PCCS não 

lograram êxito, esbarrando sempre nas barreiras orçamentárias alegadas, de 

última hora, pelos titulares do orçamento estadual. Fica evidente que nunca se 

estabeleceu prioridade para discussão e implantação do PCCS. 

A ausência desta política de remuneração digna, que poderia ser 

adotada por meio do PCCS, resultou no adiamento de aposentadorias, por parte 

de milhares de servidores, os quais aguardam uma política salarial que lhes 

permita a migração para a inatividade com remuneração condizente com o longo 

período de dedicação ao serviço público. Ao revés, a reestruturação vencimental 

introduzida pela Lei Complementar n. 270/2021, impôs a estes servidores, em 

véspera de aposentadoria, uma cota adicional de sacríficos. 

A abusiva exigência de cinco anos para que o servidor possa se 

aposentar com as melhorias introduzidas pela LC 270/2021 fere, 

indubitavelmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



Sublinhe-se que não estamos falando de qualquer servidor. Trata-se, 

a bem da verdade, de servidor que já preencheu ou está bem próximo de 

preencher os requisitos para a aposentadoria. Este servidor adiou a inatividade 

com o receio de não dispor do mínimo necessário para suprir as necessidades 

básicas sua e de sua família, pois os proventos de aposentadoria não 

ultrapassarão o salário mínimo. A frustação, no entanto, veio em dose dupla, 

com a draconiana carência levada a cabo pelo Art. 21, da LC 270/2021. 

Ressalta-se, ainda, a ausência de discussão com as entidades 

sindicais a respeito da regra estabelecida no Art. 21, da LC 270/2021. Ocorreram 

várias reuniões da mesa de negociação para tratar da alteração do PCCS dos 

servidores da saúde com melhorias nas tabelas vencimentais, todas com a 

presença dos sindicatos signatários deste documento, porém, em nenhuma 

delas o governo apresentou a intenção de condicionar os reajustes de 

salários à permanência no serviço público por 5 anos para incorporação 

dos incrementos salariais à aposentadoria. Os sindicatos somente tomaram 

conhecimento da arbitrária imposição esculpida no art. 21, assim como os 

servidores prejudicados, apenas quando da publicação da referida lei. 

As entidades sindicais signatárias do presente documento requerem 

apelam para que o Governo do Estado do Ceará revogue o Art. 21, da LC 

270/2021, como forma de eliminar a injustiça acarretada pela exigência de 

permanência de, no mínimo, cinco anos no serviço público para que o 

servidor possa se aposentar com a nova remuneração. No mínimo, as 

disposições contidas no pelo Art. 21, da LC 270/2021, comportariam regras 

de transição, em homenagem aos princípios constitucionais que norteiam 

o sistema de previdência social.

Por derradeiro, é salutar ressaltar que na elaboração das normas que 

regem as relações trabalhistas dos servidores, a administração pública não pode 

olvidar os pilares de sustentação de nossa Lei Maior, tão bem talhados, em seu 

Art. 1º, mormente, o da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores 

sociais do trabalho. 



Ressalta-se, ainda, que os sindicatos signatários ficam à disposição 

para participação de reuniões presenciais ou onlines, podendo ser comunicados 

por e-mail. 

Atenciosamente, 

Leonardo José Araújo Macedo de Alcântara 
Presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará 

Raquel Cristina Santana Praxedes 
Coordenadora Geral do 

SINDIODONTO 

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO CEARÁ – SENECE. 
Espírito Santo Telma Cordeiro – Vice - Presidente. 

Marta Brandão da Silva
PRESIDENTE SINDSAUDE
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