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AMÉRICO BRASILIENSE 

 

PAUTA DA REUNIÃO REALIZADA EM 04/02/2020 

 

01) Revisão Geral Anual da inflação acumulada de data-base a data-base;  

02) Reconhecendo as perdas salariais do funcionalismo no período de abril de 2015 a janeiro de 2020, 

instituir uma política de reposição de perdas acumuladas 12,67%; 

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

04) Equiparação do vale-alimentação com o pago aos servidores da Câmara; (700) 

05) 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; 

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

07) Corrigir a referência salarial dos agentes escolares; 

08) Promover a equiparação salarial entre professores da Educação Infantil, PEB I aos PEB II. 

09) Promover alteração na Lei Municipal de forma que o servidor que mantiver 2 contratos com o 

município (duplo vínculo) possa receber um vale alimentação referente à cada contrato de trabalho; 

10) Adequar o pagamento dos adicionais de horas extras em conformidade com a CLT. 

11) 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$1.045,00; 

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

(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. 

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

14) Adequação do piso salarial dos Monitores Educacionais de Informática ao piso nacional da categoria 

de Professor Técnico de Informática como consta no Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO) 

CBO:2332-25. 
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