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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES – 2018/2019 

REGIME DE TRABALHO CELETISTA 

 

Cláusula 1ª.  AUMENTO REAL E REAJUSTES. Os empregadores concederão a título de 

aumento real, o percentual correspondente a 3% (três por cento), incidente sobre os 

salários já reajustados pelo INPC de abril de 2017 a março de 2018, a partir de 01 de 

abril de 2018.  

 

Cláusula 2ª. VALE REFEIÇÃO. Os empregadores efetuarão a entrega de vales refeição, 

no mesmo dia do pagamento dos salários, a todos os empregados públicos municipais, 

pelo valor facial de R$. 15,00 (quinze reais), em número de 22 (vinte), totalizando R$. 

3300,00 (trezentos e trinta reais). 

 

Cláusula 3ª. DATA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS. O pagamento dos salários 

permanecerá no último dia do mês.  

Parágrafo único. Os empregadores concederão o período de (01) uma hora no dia de 

pagamento de salários, para que os empregados públicos municipais possam receber 

seus salários, desde que não haja agência bancária no local de trabalho. 

 

Cláusula 5ª. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Os empregadores pagarão, a partir de 1º 

de abril de 2018, o adicional de insalubridade incidente sobre o salário básico do 

empregado público municipal. 

 

Cláusula 6ª. ADICIONAL DE HORAS – FOLGAS. Os empregadores pagarão o adicional de 

horas de 100%, para os empregados públicos municipais convocados para trabalhar em 

sua folga. 
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Cláusula 7ª. ADICIONAL DE DIFÍCIL ACESSO. Os empregadores pagarão o adicional de 

difícil acesso, àqueles empregados públicos municipais, sem linha de transporte 

coletivo; ou com local de trabalho com distância superior a 10 km. da Prefeitura 

Municipal, ou fora do perímetro urbano ou sem linha regular de ônibus, sendo a 

gratificação estabelecida em 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do empregado. 

 

Cláusula 8ª. FUNÇÃO GRATIFICADA. Revisão da política de concessão da Função 

Gratificada, juntamente com o Sindicato – SISMI. 

 

Cláusula 9ª. CARGOS EM COMISSÃO. Ocupação dos cargos em comissão 

exclusivamente por empregados públicos municipais. 

 

Cláusula 10ª. SESMT. Emissão de laudos de avalição dos locais de trabalho, para 

pagamentos de adicionais, a pedido também dos empregados públicos municipais. 

 

Cláusula 11ª. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO ESTUDO. A Gratificação de Incentivo 

ao Estudo, caberá ao empregado público municipal, que já tenha completado o estágio 

probatório. 

 

§ 1º A gratificação prevista no "caput" deste artigo, será calculada, com base na 

incidência dos seguintes percentuais não cumulativos, sobre a remuneração da classe 

onde o empregado público municipal encontra-se do cargo titulado: 

 

I - 5% (cinco por cento), para a titulação de Ensino Fundamental e Ensino Médio; 

 

II - 10% (dez por cento), para a titulação de Ensino Superior; 
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III - 15% (quinze por cento), para a titulação especialização ou pós-graduação, 

reconhecido pelo MEC; 

 

IV - 20% (vinte por cento), para a titulação de mestrado, reconhecido pelo MEC; 

 

V - 25% (vinte e cinco por cento), para a titulação de doutorado, reconhecido pelo MEC. 

 

§ 2º A gratificação será paga a partir do 1º dia útil do mês subsequente ao de sua 

concessão. 

 

Cláusula 12ª. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. Aos portadores de 

necessidades especiais será adotado o regime de tempo diferenciado, com jornada 

diária máxima de 6 horas. 

 

Cláusula 13ª. FALTAS ABONADAS. Os empregados públicos municipais terão direito a 

seis (6) faltas abonadas anualmente. 

 

Cláusula 14ª. COMISSÃO AVALIAÇÃO LOCAL DE TRABALHO. Os empregadores 

constituíram Comissão para Avaliação do Local de Trabalho, juntamente com o Sindicato 

– SISMI. 

 

Cláusula 15ª. DIAS-PONTE. Serão concedidas, pelos empregadores, folgas em dias-

ponte, sendo estes considerados em véspera ou pós feriados. 

 

Parágrafo único. Serão acrescidos minutos na jornada diária até que totalize a 

quantidade de horas necessárias para as devidas compensações dos "dias-ponte", com 

informação geral de cada Secretaria, com quinze (15) dias de antecedência. 
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Cláusula 16ª. CRECHE. Os empregadores assegurarão aos empregados públicos 

municipais, creche para seus filhos. 

 

 

Cláusula 17ª. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. Os empregadores deverão aplicar o Plano 

de Cargos e Salários em trinta (30) dias da assinatura do presente Acordo Coletivo de 

Trabalho. 

 

Cláusula 18ª. PRÊMIO POR TEMPO SERVIÇO. Fica instituído Prêmio por Tempo de 

Serviço a todo empregado público municipal que vier a atingir 10 anos de serviços 

prestados, correspondente ao seu salário base. 

 

Parágrafo único. O prémio será devido também para quem já tenha atingido esta 

condição. 

 

Cláusula 19ª.  VIGÊNCIA DA DATA BASE. O presente acordo coletivo terá a duração no 

período de 01 de abril de 2018 a 31 de março de 2019 mantendo-se a data base para 

01 de abril de cada exercício.  

 

 

 

 

 


