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MOTUCA 

 

PAUTA DA REUNIÃO REALIZADA EM 30/01/2019 

 

01) Fixar através de Lei Municipal a data-base do município no mês de junho; 

02) Revisão Geral anual dos salários-base com aplicação do IPCA na ordem de 3,75% 

03) Reconhecendo as perdas salariais do triênio 2016-2018 (5,71%), instituir uma política de reposição 

de perdas do funcionalismo e de ganhos reais; 

04) Equiparação do vale-alimentação com o pago aos servidores da Câmara que atualmente está no 

valor de R$550,00; 

05) Instituir o pagamento do Prêmio Assiduidade mensal no valor de R$50,00. Tal prêmio tem por 

objetivo reduzir o absenteísmo e melhorar o atendimento à população, mas devemos ressaltar também 

que esta política atinge de forma mais positiva os servidores e servidoras que têm os menores salários; 

06) Adequação do pagamento do adicional noturno e da hora noturna reduzida nos plantões das 

jornadas de 12/36h, bem como fixar em 12 plantões, contemplando assim a jornada mensal de 132h; 

07) Regulamentação da jornada reduzida de 6h para toda a categoria por meio de Lei Municipal; 

08) Ampliação das faltas abonadas de 4 para 6 anualmente, sendo 3 faltas a cada semestre; 

09) Aplicar o índice de reajuste definido para esta DATA-BASE ao 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;     

10) Reestabelecer o pagamento de horas-extras para qualquer hora excedente ao contrato dos 

servidores. Neste item vale ressaltar que a instituição de "banco de horas" depende de convenção 

coletiva de trabalho, acordo coletivo ou individual. 

11) Regulamentação do piso dos ACS e ACEs conforme determinação federal e aplicação do índice 

concedido a título de reajuste sobre o piso; 

12) Isonomia entre professores P1 e P2 sobre o salário e carga horária de trabalho. 

13) Adicional de 10% sobre o salário-base para os servidores que atuam na área rural, incluindo os ACS 

e ACEs; 

14) Cumprimento da determinação do Ministério do Trabalho e Emprego referente à concessão de EPIs, 

uniformes e adequação dos locais de trabalho;   

15) 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;  

16) Instituição do Atestado Humanitário; 

17) Concessão de 3 dias úteis de licença nojo a serem contados a partir do dia seguinte do óbito para os 

dependentes (ascendentes e descendentes) diretos. 
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