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Resolução CRESS 12ª Região n° 017/2017 

 

O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS 12ª Região, em reunião de 

Conselho Pleno de 27 de Abril de 2017, no uso de suas atribuições previstas em 

Leis, Decretos e Resoluções, RESOLVE: 

 

Art. 1º. Conceder aos atuais empregados do CRESS 12ª Região a reposição 

salarial de acordo com INPC acumulado medido pelo IBGE do período de Abril de 

2016 até Março de 2017, no percentual de 4,5689%, compensando-se as 

antecipações já concedidas no período em questão, a título de adiantamentos. 

Art. 2º. Conceder aos atuais empregados do CRESS 12ª Região um aumento real 

de 7% (sete por cento), incidente sobre o salário resultante da correção prevista no 

art. 1º do presente instrumento. 

Art. 3º. Conceder aos atuais empregados do CRESS 12ª Região vale alimentação 

no valor de R$ 27,07 (vinte e sete reais e sete centavos) ao dia, limitado a 22 (vinte 

e dois) vales ao mês, conforme correção INPC do período + 5,43% (cinco vírgula 

quarenta e três por cento). 

Art. 4º. Conceder aos atuais empregados do CRESS – 12ª Região, vale refeição no 

valor de R$ 24,01 (vinte e quatro reais e um centavo) ao dia, limitado a 22 (vinte e 

dois) vales ao mês, conforme correção INPC do período + 5,43% (cinco vírgula 

quarenta e três por cento). 

Art. 5º. O CRESS 12ª Região manterá as vantagens já concedidas aos seus 

trabalhadores obtidas em acordos anteriores, extra-acordos, sentenças normativas, 

termos aditivos, liberalidades ou habitualidades. 

Art. 6º. A presente Resolução tem seus dispositivos incidentes a partir de 1º de Maio 

de 2017. 

 

Florianópolis, 27 de Abril de 2017. 

 

 

Rosana Maria Prazeres 

Assistente Social 2840 

Presidente CRESS 12ª Região 


