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MINUTA DE PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2018 

 
1. Reforma/conserto dos planos de cargos carreiras e salários com reflexos retroativos a janeiro 2018; 

2. Pagamento do restante 13º salário referente ao ano de 2017; 

3. Pagamento do retroativo referente aos 5% de reajuste no mês de maio d e2018 

4. Na impossibilidade de reforma dos planos, reajustes salariais equivalentes as perdas salariais 

calculadas com base no IPCA, para os servidores em geral e com base no reajuste do Piso Mínimo 

nacional para os profissionais do Magistério, conforme tabela de perdas anexas; 

 

5. Reimplementação urgente do calendário de pagamento, nos moldes de que vigorou no município 

desde janeiro de 2002 até dezembro de 2014. 

 

6. Pagamento de auxílio transporte aos Servidores que se deslocam em longas distancias de casa até o 

local de trabalho 

 

7. Pagamento do 1/3 de férias no mês do gozo da mesma 

 

8. Garantia do pagamento das parcelas dos Precatórios judiciais (Produtividade e FGTS). 

 

9. Garantia de pagamento das parcelas dos reparcelamentos, bem como garantia de repasses em dia 

de todas as contribuições mensais do NATPREVI. 

 

10. Reforma da lei 616/2012, com adequação dos cargos de confiança ao número realmente necessário;   

 

11. Pagamento dos valores referente a periculosidade, insalubridade adicional noturno e produtividade, 

retroativos, conforme solicitado nos respectivos processos administrativos, de acordo com relação; 

 

12. Reajuste salarial dos Agentes Comunitários de Saúde conforme índice aplicado aos demais 

servidores (ou pelo reajuste do salário mínimo), com pagamento das diferenças retroativas; 

 

13. Pagamento do adicional por tempo de serviço aos ACS na forma do Estatuto dos Servidores. 

 

14. Organização de cronograma de pagamento das rescisões contratuais dos servidores efetivos. 

 

15. Implementação de fato do PCMS - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional para todos 

os Servidores e trabalhadores ativos. 

 

16. Reforma geral da lei do NATPREVI, com introdução de dispositivo que garanta eleição direta dos 

membros da Diretoria; 

 

17. Implementação de um amplo programa de qualificação e requalificação dos Servidores públicos 

Municipais Ativos, com a efetiva participação do Sindicato no processo 

 

18. Implementação da reforma do Estatuto dos Servidores 
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