
PRINCIPAIS CONQUISTAS DO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CEARÁ  

 
 

SINDMUB – ESSE NOME TEM HISTÓRIA  
1992-2010 

 
1992 – Professores e Funcionários Públicos se reúnem em protesto contra o abuso, 
autoridade e perseguição política contra os empregados públicos. É fundado o 
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Barbalha-CE – SINDMUB; 
 
1994 – O SINDMUB consegue que o Poder Executivo realize, pela primeira vez na 
história do município, CONCURSO PÚBLICO para Professores, Auxiliares de 
Serviços, Merendeiras, Vigias, Supervisores, Agentes Administrativos, dentre 
outros empregados públicos; 
 
1995- SINDMUB faz Campanha de Filiação em todas as Secretarias  Municipais; 
 
1994 – 1996 – Foram travadas várias lutas por melhores salários, formação 
continuada e melhores condições de trabalho. Várias greves foram deflagradas. O 
ano  letivo de 1996 foi praticamente perdido. Os alunos foram os principais 
prejudicados Porém, por falta de recursos o município não conseguia pagar suas 
dívidas. Os profissionais ficaram vários meses sem receber seus salários: 
Administração – 03 meses, - Educação – 06 meses, - Obras – 08 meses. Foram anos 
difíceis. Os comerciantes já não queriam vender a prazo aos empregados da 
prefeitura. 
 
1996 – São realizadas várias Campanhas de Conscientização Sindical; 
 
1997 -  Já com a Lei do FUNDEF aprovada e a obrigatoriedade da implantação do 
Plano de Cargo e Carreira do Magistério, o SINDMUB teve grande participação 
na elaboração do mesmo. Foi entregue a secretária de educação da época, uma 
cópia do antigo Estatuto do Magistério de Barbalha que auxiliou nos trabalhos 
iniciais de redação textual; 
 
1997 – Defesa de  mais de 40 profissionais demitidos. Causa ganha no TRT na 
agência de Juazeiro do Norte. Recorrido pela PMB. Acompanhado por advogados 
deste essa época até os dias atuais. Várias causas ganhas. 
 
 
1998 – Os profissionais da educação tem os seus salários reajustados em  mais de 
300 por cento passando de 30 para 120 cruzeiros/cruzados em nível médio 
modalidade normal e de 40 para 259 os professores plenos ; 
 
1998 – SINDMUB  monta escritório de atendimento ao público. Em prédio situado 
à Rua do Vídeo, centro. Faz aquisição de móveis, telefone, material de escritório. 
 
Entre 1997 - 2000 – O SINDMUB conseguiu instituir o pagamento de 1/3 de férias 
que até então não era pago pela municipalidade; 
 



1999 – SINDMUB – oferece curso de computação para filhos de profissionais 
sindicalizados; 
 
2001 – SINDMUB realiza movimento pré-grevista em reivindicação ao primeiro 
qüinqüênio, após implantação do PCC do Magistério.  Após redução de carga 
horária por tempo indeterminado, o Poder Executivo  anuncia reajuste de 10% 
onde em todo o país se conseguia reajuste de no máximo 6%; Grande Conquista 
para categoria; 
 
2002 – SINDMUB reivindica cursos de formação inicial e continuada para os 
profissionais do magistério, 
 
2002 – SINDMUB faz contrato de prestação de serviços odontológicos e 
advocatício para todos os filiados; 
 
2003 – SINDMUB  faz aquisição de sede própria e renova móveis, equipamentos, 
etc. 
 
2003/2004 – SINDMUB FAZ REFORMA NA SEDE: Muda todo o madeiramento, 
telhado, piso, construção de dois banheiros, recepção, diretoria, sala de reuniões, 
cantina. 
 
2005 –  SINDMUB – Ganha na Justiça Ação movida contra administração que 
tinha feito um repasse das sobras do FUNDEF e queria reverter para os cofres 
públicos o valor depositado nas contas dos professores em três parcelas.  
 
 
2006 – SINDMUB reivindica realização de Concurso Público diante do grande 
contingente de contratados; 
 
2006 – SINDMUB – participa de convocação de Audiência Pública sobre os 
recursos do FUNDEF realizada no Cine Teatro Municipal onde técnico da 
SEDUC/ESTADO/CEARÁ vei conferir palestra a respeito dos recursos do 
FUNDEF; 
 
2007 – SINDMUB reivindica reestruturação do PCC visto que em 2006 completara 
mais um qüinqüênio e a categoria não tivera seus salários reajustados.  O novo 
PCC reajustou em mais 100% os salários dos professores de nível médio 
modalidade normal que recebiam 280 por 40h  passaram a receber 700 enquanto 
que os plenos passaram a receber 268 por 20h e os especialistas 459. 
 
2007 – SINDMUB reivindica implantação de Gratificação de 30% para os 
profissionais da Educação Especial; 
 
2007 – SINDMUB consegue aprovação de Lei Nº 1.717/2007 que institui o Prêmio 
Escola Destaque que reconhece com premiação, de uma folha extra de pagamento,  
a escola que mostrar melhor desempenho nas avaliações externas: SPAECE e  
IDEB; 
 
 



2008 – SINDMUB conseguiu a aprovação da Lei  No 1.773/2008 que dispõe sobre 
consolidação das leis trabalhistas funcionais junto a prefeitura municipal para os 
servidores públicos do município de Barbalha. 
 
2008 – SINDMUB participa da Conferência Estadual de Educação em Fortaleza-CE e leva 
propostas da categoria de implantação do Piso Salarial, Formação inicial e continuada, 
Melhores condições de trabalho e elaboração de um Plano de Cargo Carreira e 
Remuneração para os demais profissionais da educação. 
 
2008 – SINDMUB consegue aprovação de Lei que garante a Licença Classista sem 
prejuízo de salários para até três dirigentes sindicais; 
 
2008 – SINDMUB negocia percentual de 100% para pagamento de 14º salário 
ainda no mes de novembro; 
 
2008 – SINDMUB consegue aprovação de lei que institui o 1º de março como a 
data base para o reajuste salarial dos profissionais da educação; 
 
2008 – SINDMUB consegue parceria com a FJN para oferecer curso de 
especialização em Psicopedagogia e Gestão Escolar aos professores da rede pública 
municipal de ensino; 
 
2008 – SINDMUB participa do Grupo Local de Elaboração do PAR – Plano de 
Ações Articuladas; 
 
2008 – SINDMUB realiza várias Assembléias e Manifestações de rua pela 
implantação do Piso Salarial dos Professores; 
 
2008 – SINDMUB consegue mais dois reajustes de salários que variaram em torno 
de 10% a 40% para os professores iniciantes, plenos e especialistas. Sendo o 
Professor de terceiro normal o que foi melhor beneficiado; Iniciantes passaram 
para 779,00 por 40h; Plenos para 1.062,00 por 40h e Especialistas para 1.275,12 
por 40hs; 
 
 
2009 – SINDMUB -  Em parceria com o SINDILEGIS (a quem é conferida a 
autoria juntamente com o Instituto Metanóia) cria o www.leilocal.com.br que 
possibilita qualquer cidadão acessar as leis do município de Barbalha-CE; 
 
2009 – SINDMUB participa da reestruturação do Plano Municipal de Educação –
período 2010-2010. 
 
2009 – SINDMUB negocia com a Administração o pagamento da folha de 
dezembro deixada em aberto pela administração anterior. Ficou acertado em duas 
parcelas pagas em março e abril. 
 
2009 – SINDMUB participa de Audiência Pública convocada pela Câmara 
Legislativa do Estado do Ceará. Na ocasião estavam a deputada Raquel Marques  
presidente da Câmara dos Deputados Estadual, representantes da CUT, APEOC, 
CNTE e de vários Sindicatos inclusive o SINDMUB pela implantação do PISO 
SALARIAL.  



 
2009 – SINDMUB tem representação no CONSELHO DO FUNDEB; 
 
2009 – SINDMUB tem representação no CONSELHO DE EDUCAÇÂO; 
 
2009 – SINDMUB tem representação no CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR; 
 
2009 – SINDMUB tem representação no CONSELHO DA MULHER; 
 
2009 – SINDMUB tem representação no COMUT – CONSELHO MUNICIPAL 
DO TRABALHO; 
 
2009 – SINDMUB entra com ação coletiva requerendo o pagamento de 5% de 
qüinqüênio não pagos em 2006. 170 professores deram entradas. Destes Processos 
85 foram julgados procedentes outros 85 improcedentes. Tanto Administração 
Municipal quanto SINDMUB recorreram dos resultados para o TRT. 
 
2009 – SINDMUB realiza assembléia  e movimentos de rua e consegue reajuste de 
10% para a categoria; 
 
2009 – SINDMUB reivindica da Secretaria de Saúde o pagamento da 
insalubridade e os EPI dos profissionais da saúde; 
 
2009 – SINDMUB reivindica da Administração demissão de contingente de 
contratados em excesso; 
 
2009 – SINDMUB reivindica da Administração a realização de Concurso Público; 
 
2009 – SINDMUB reivindica da Administração a contratação de professores 
habilitados e a nomeação de diretores e coordenadores com Pedagogia ou curso de 
especialização em Gestão Escolar; 
 
2009 – SINDMUB cobra repasse das sobras dos recursos do FUNDEB e consegue 
uma folha de 56% de abono para os profissionais da educação; 
 
2010 – SINDMUB negocia com a Administração nova reestrutura do PCC com 
inovações de acordo com a Resolução Nº 02 de 28 de maio de 2009 do Conselho 
Nacional de Educação que fixa Diretrizes para a estrutura dos nocos PCC e a 
implantação do Piso Salarial; 
 
2010 – SINDMUB encaminha para administração solicitação para a prova de 
título como parte obrigatória na realização do concurso público para professores; 
 
2010 – SINDMUB realiza várias assembléias e movimentos de rua como forma de 
pressionas a administração na implantação do Piso Salarial do Professor; 
 
2010 – SINDMUB pede e a Câmara convoca Audiência Pública para falar a 
respeito do FUNDEB e do PSNP – Piso Salarial Nacional para Professores; 
 



2010 – SINDMUB deflagra estado de greve e reduz horário de aula em 50% 
 
2010 – SINDMUB consegue aprovação do PCCR da Educação Básica e eleva os 
salários dos professores em uma variável de 30% a 55%; 
 
2010 – SINDMUB consegue 5% de incentivo de planejamento para professores da 
educação infantil e do ensino fundamental I; 
 
2010 – SINDMUB envia para prefeito Requerimento Adminsitrativo cobrando o 
anuenio dos demais trabalhadores municipais concedidos na Lei No 1.773/2008; 
 
2010 – SINDMUB – envia ao Prefeito Minuta de  Projeto de Lei que cria o CONSELHO 
MUNICIPAL sobre DROGAS; 
 
2010 – SINDMUB -  está em fase de construção de MINUTAS de PJ _PROJETOS DE LEI  
que criam o PCCV – Plano de Cargo Carreira e Vencimentos do pessoal da Saúde e o 
PCCS – Plano de Cargo, Carreira e Salário dos demais trabalhadores da Administração 
Municipal;  
 
 


