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TRABIJU 

 

PAUTA DA REUNIÃO REALIZADA EM 12/02/2019 

 

01) Reposição de inflação do período no índice de 3,43% (INPC); 

02) Aplicação do percentual de 1,57% de ganho real nos vencimentos da categoria como forma de 

valorizar os servidores de carreira e motivar a categoria em busca de melhorias na prestação dos 

serviços; 

03) Majoração no valor do vale-alimentação para R$400,00. Esta medida atinge mais diretamente quem 

tem os menores salários, além de ser um benefício de caráter alimentar; 

04) Instituir pagamento das abonadas não autorizadas pela administração no valor de R$80,00 cada; 

05) Instituir critérios e elencar motivos que permitam aos servidores, em casos previamente definidos 

entre Administração Municipal e Sindicato, usufruir de ausência abonada sem programação prévia com 

a apresentação de comprovantes (atestado, comprovante de comparecimento, etc.) imediatamente após 

a ausência; 

06) Adequação do piso salarial do Município em acordo com o valor estipulado pelo Governo Federal 

como SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL, que está no valor de R$998,00 e posteriormente aplicar o índice 

definido para esta data-base. Desta forma estaremos valorizando um pouco mais o salário base e, 

consequentemente, os salários dos servidores de menor remuneração do município; 

07) Fornecer cópias dos laudos técnicos de insalubridade e periculosidade e implementar efetivamente 

os pagamentos de insalubridade e periculosidade em conformidade com os laudos técnicos emitidos à 

Prefeitura; 

08) Instituir, através de Lei Municipal, o pagamento do adicional de sexta parte. Tal benefício já é 

praticado nos outros municípios e representa um adicional de 1/6 do salário base dos servidores que 

completam 20 anos de efetivos serviços prestados ao município; 

09) Criar o Prêmio Assiduidade, com regras estabelecidas entre a Administração, Sindicato e servidores, 

no valor de R$50,00/mês a ser pago aos servidores que não apresentarem atestados médicos e nem 

tampouco tiverem faltas injustificadas no mês de referência ao pagamento; 

11) Adequação da lei de 1/3 dos professores conforme legislação federal; 

12) Redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais para todos os servidores inclusive os 

funcionários da saúde; 

14) Instituir Atestado Humanitário (15 dias úteis); 

15) Regulamentar empréstimo consignado em folha; 

16) Instituir o pagamento do adicional de insalubridade para os ACEs e ACSs; 

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

18) Instituição do "abono natalino" no vale-alimentação no valor de 100% do valor vigente deste 

benefício à época do pagamento a ser pago no mês de dezembro de cada ano (13o vale-alimentação); 
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19) Abertura de concurso público para adequação do quadro de funcionários e extinguir o banco de 

horas; 

20) Aquisição regular de uniformes adequados para cada função; 

21) Regularizar o fornecimento de EPIs; 

22) Atualização dos exames periódicos; da carteira de vacinas e exames de insalubridade e 

periculosidade; 

23) Aplicar o índice de reajuste definido para esta DATA-BASE ao NOVO piso salarial da Prefeitura, que 

atualmente é o salário mínimo. Desta forma a Administração cria uma política de valorização dos 

servidores e afasta a referência inicial de vencimentos do município do salário mínimo nacional. 
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