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NOVA EUROPA 

 

PAUTA DA REUNIÃO REALIZADA EM 31/01/2019 

 

01) Revisão Geral anual dos salários com aplicação do IPCA na ordem de 3,75%; 

02) Reconhecendo as perdas salariais do triênio 2016-2018 (2,85%), instituir uma política de reposição 

de perdas do funcionalismo; 

03) Concessão de ganhos reais na ordem de 5%; 

04) Adequar o Estatuto de forma que servidores que tiverem dois contratos com o município recebam 

um vale alimentação para cada contrato - reiterando item da pauta de 2018; 

05) Instituição do Atestado Humanitário; 

06) Majoração no valor do vale-alimentação para R$600,00; 

07) Instituição do “Prêmio Assiduidade” no valor de R$100,00 mensais para todos os servidores, 

salientando que tal prêmio tem por objetivo a redução de faltas e atestados médicos nos serviços 

públicos, ou seja, visa o bom funcionamento dos serviços prestados à população; 

08) Criação de um auxílio-saúde no valor de R$ (será discutido nas próximas reuniões - sindicato levará 

alternativas) 

09) Redução da jornada para 6h para toda a categoria, exceto para os casos especiais vedados pela 

legislação; 

10) Aquisição regular de uniformes adequados para cada função; 

11) Criação do SESMT; 

12) Concessão de 9 dias de licença nojo nos moldes do magistério; 

13) Elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários para todas as categorias de servidores 

municipais com a efetiva participação do Sindicato e de comissões de trabalhadores;  

14) Regulamentação da licença paternidade para 20 dias conforme legislação federal; 

15) Promoção por títulos para todas as categoriais; 

16) Regulamentação da licença amamentação conforme legislação federal; 

17) Adequar os valores pagos à título de diária de viagem da seguinte forma: R$35,00 para percursos 

intermunicipais de até 110 Km; R$45,00 para percursos intermunicipais de 111 Km à 200 Km; e 

R$100,00 para percursos maiores que 201 Km. Além de considerarmos a distância, faz-se justo que se 

considere também o tempo de permanência do servidor a serviço do município. Desta forma, após a 

permanência de 4 horas, o servidor receberia um adicional de R$10,00 por hora de serviço à título de 

diária; ver como estão as diárias no município atualmente 

18) Adequação das instalações da EMEI João Serra. 

19) Adequação das instalações da Creche Hildegard Mick Muzza; 

20) Criação de projetos de ergonomia para cada unidade. 

 

NO FIM, O ARISTIDES DEU AS SEGUINTES SUGESTÔES PARA INCLUIR NA PAUTA:  
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- Pegar todas as licenças previstas para o magistério e ampliar pra toda a categoria; 

- Atestado Humanitário: não perder o vale alimentação no caso de pessoas que necessitem do cuidado 

indispensável do servidor 

- Servidores com dois contratos (ALTERAR ITEM DA LEI DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, que diz que os 

servidores com 2 contratos não têm o direito de receber 2 tickets) 

- ALTERAR também na mesma lei o item que trata do ATESTADO e estendê-lo para o atestado 

humanitário 
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