
O que a categoria pede:
- Reposição salarial. Adequação dos salários com tabelas praticadas em outras prefeituras da 

região para a categoria. Hoje o salário base de um motorista da Prefeitura de Rio das Ostras é de 

R$ 652,39. A categoria reivindica um salário médio de R$ 1.200,00.

- Não favorecimento de poucos motoristas em detrimento de outros na escalada de viagens. 

Muitos motoristas aguardam entrar na escala de viagem já que isso gera uma diária, ou seja, um 

adendo a mais no salário dos motoristas ao final do mês. Os motoristas querem que a escala 

contemple mais servidores e não apenas meia dúzia, que sempre se favorece das diárias de 

viagem.

- Cinco diárias de gratificação de apoio para motoristas que fazem entregas de documentos 

entre outras atividades de suporte; 

- Adicional de 40% para periculosidade;

- Construção de um alojamento para os motoristas;

- Mais respeito no ambiente de trabalho e fim do assédio moral;

-Trabalhar em veículos com condições adequadas de segurança (melhor estado do carros da 

frota oficial); 

- Avaliação de multas recebidas por uma comissão que analisará se o motorista deverá ou não 

receber a mesma;

O que o prefeito prometeu:
- Apoio jurídico ao motorista para recursos de multas recebidas;

- Aumentar as diárias de viagens de R$ 40,00 pagos hoje para R$ 60,00;

- Pagar diária de R$ 30,00 para os motoristas que 'viajarem' distâncias com menos de 100 

quilômetros de Rio das Ostras. 

- Avaliar a proposta de melhorias no Plano de Cargos e Salários dos motoristas até agosto, 

estendendo o compromisso a todos os servidores da prefeitura; 

- Construir uma sala de estar para os motoristas (alojamento), em três meses;

- Capacitar profissionalmente os motoristas e novos servidores lotados na função com cursos e 

palestras.

- Comprar 30 carros novos para a frota oficial do município. 

O Sindserv-RO está nesta batalha com vocês! A LUTA precisa continuar!!!
Vamos exigir que o prefeito Carlos Augusto cumpra as promessas feitas na reunião que teve com a categoria, no último dia 18. 

Motoristas da frota oficial da Prefeitura de Rio das Ostras, 



Veja a evolução salarial da categoria nos últimos 10 anos

 

CARGO 

 

Vencimento 
01/10/2001 

 

Lei Nº 756/2003 
Vigor em 01/05/03 

 

Lei Nº 962/2005 
Vigor em 01/10/05 

 

Lei Nº 1070/2006 
Vigor em 01/10/06 

 

Lei Nº 1193/2007 
Vigor em 01/11/07 

 

Lei Nº 1289/2008 
Vigor em 01/11/08 

 

Lei Nº 1358/2009 
Vigor em 01/11/09 

 

Lei Nº 1481/2010 
  Vigor em 01/11/2010 

 

Percentual 

de Aumento 

 

X 
 

20,00% 

 

6,20% 

 

4,00% 

 

4,00% 

 

5,93% 

 

4,34% 

 

4,68% 

 
Motoristas 

 
R$ 409,09 

 
R$ 490,91 

 
R$ 521,34 

 
R$ 542,19 

 
R$ 563,87 

 
R$ 597,30 

 
R$ 623,22 

 
R$ 652,39 
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