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RIBEIRÃO BONITO 

 

PAUTA DA REUNIÃO REALIZADA EM 12/02/2020 

 

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

02) Concessão de ganhos reais na ordem de 9,07%; 

03) Equiparação do vale-alimentação com o pago para os servidores da Câmara Municipal; 

04) Criação de auxílio saúde no valor de R$50,00; 

05) Regulamentação do “Prêmio Assiduidade” no valor de R$100,00 mensais para todos os servidores, 

desvinculando a concessão do benefício das faltas que sejam justificadas por doenças profiláticas e 

laborais, 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) 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) Adequar o pagamento dos adicionais de horas extras em conformidade com a legislação vigente 

que preconiza que todo minuto além da jornada de trabalho do servidor deve ser paga com os adicionais 

de hora extra. Retomada, portanto, do pagamento das horas-extras e extinção do banco de horas; 

08) Adequar o formato de pagamento da “diária” dos motoristas de maneira que os motoristas já saiam 

do município com o valor referente à sua alimentação, conforme já ocorre em todos os municípios da 

região. Solicitamos também a adequação dos valores pagos à título de diária para motoristas (e demais 

servidores) que fizerem viagens sendo: R$35,00 para percursos intermunicipais de até 100 Km; R$45,00 

para percursos intermunicipais de 101 Km à 200 Km; e R$100,00 para percursos maiores que 201 Km. 

Há um pedido também para que se 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, estabelecendo-se um 

valor adicional por hora de permanência. 
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