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GAVIÃO PEIXOTO 

 

PAUTA DA REUNIÃO OCORRIDA EM 28/01/2019 

 

01) Revisão Geral Anual das perdas salariais acumuladas em 2018 na ordem de 3,75% de acordo com 

o IPCA; 

02) Ganhos reais de 5% sobre o salário-base para todos os trabalhadores; 

03) 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; (ACORDO 

COLETIVO) 

04) Instituição do Atestado humanitário; 

05) Regulamentação do ticket - Lista das doenças profiláticas e infecto contagiosas (rever); 

06) 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); 

07) Aquisição regular de uniformes adequados para cada função; 

08) Melhorar qualidade dos EPIs; 

09) Criação de projetos de ergonomia para cada unidade; 

10) Programa de readaptação funcional; 

11) Criação do SESMT; 

12) Redução de jornada para 30 horas; (enfermagem) 

13) Manutenção emergencial do Centro Municipal de Saúde Ruy de Camargo 

14) Adequação da cozinha do EMEI Antonia Camarozanno Barsaglini; 

15) Elevação nos valores pagos à título de diária para motoristas que fizerem viagens sendo: 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. Há um pedido também para que considere o 

tempo de permanência dos motoristas em viagens ou fora do município aguardando deslocamento para 

retornar. Pede-se que quando o motorista, por conta das particularidades e peculiaridades dos serviços 

prestados, tenha que permanecer por mais de um período em atividade (manhã e tarde / tarde e noite), 

o valor da diária seja maior 

16) Majoração do vale-alimentação para R$800,00; 

17) Majoração do prêmio-assiduidade para R$220,00 

18) Criação do Auxílio Saúde R$150,00; 

19) Vale-cultura de R$50,00; 

20) Criação de um adicional para urgência e emergência; (checar AHE) 
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