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AMÉRICO BRASILIENSE 

 

PAUTA DA REUNIÃO REALIZADA EM 05/02/2019 

 

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

o IPCA; 

02) Reconhecendo as perdas salariais do triênio 2016-2018 (1,33%), instituir uma política de reposição 

de perdas do funcionalismo; 

03) Ganhos reais de 3% sobre o salário-base para todos os trabalhadores; 

04) Instaurar um piso de R$1200,00 para o funcionalismo público do município; 

05) Equiparação do vale-alimentação com o pago aos servidores da Câmara (662);  

06) Instituição do “Prêmio Assiduidade” no valor de R$150,00 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; 

07) 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;  

08) Regulamentação, através de Lei Municipal, da jornada de trabalho de 6h diárias (30h semanais) 

para as categorias que atualmente já cumprem tal jornada e ampliação deste benefício para todas as 

categorias; 

09) Ampliação das faltas abonadas de 5 para 6 anualmente, sendo 3 faltas a cada semestre; 

10) Instituição do Atestado humanitário; 

11) Criação da lista de doenças profiláticas; 

12) Criação de projetos de ergonomia para cada unidade; 

13) Atualizar os laudos de insalubridade de todo o funcionalismo do município; 

14) Atualização dos exames periódicos; 

15) Extinção do banco de horas e instituição do pagamento de horas extras; 

16) Regularizar o fornecimento de EPIs; 

17) Aquisição regular de uniformes adequados para cada função; 

18) Rever as condições de manutenção de brinquedos e objetos utilizados no apoio pedagógico; 

19) Revisão do regramento do pagamento de multas dos motoristas (SAMU); 

20) Corrigir a referência salarial dos agentes escolares; 

21) Verificação de cumprimento das NRs em relação ao número de sanitários e outras normas; 

22) Equiparação da licença-nojo à dos profissionais do magistério. 
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