
 
 
 
 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLIOCOS MUNICIPAIS DE 
BARBALHA-CE 

 
 
Pauta de Reivindicações apresentadas à primeira dama e Secretária de 
Governo Isabel Cristina 
 
Dia 25 de agosto de 2010 as 9:00hs na sede da Secretaria de Educação de 
Barbalha-CE 
 
 
01. De acordo com o art. 62 da Lei 1887/2010 de  22 de abril de 2010, Lei 

que Reestrutura o PCCR  da Educação Básica do Município de 
Barbalha, os professores readaptados de função não terão prejuízos 
de salários nem nenhum tipo de  discriminação nem exclusão e que 
os mesmos farão jus a todos os direitos garantidos nesta lei, 
requeremos que todos tenham o direito ao percentual de 5% de 
incentivo planejamento; 

02. Reivindicamos ainda, dentro da pauta anterior, que a Secretaria de 
Educação realize  reunião com estes profissionais e defina a função 
de cada um em sua escola de acordo com o art. 62 parágrafo 
primeiro; 

03. De acordo com o art. 64 os professores lotados na Secretaria de 
Educação ou Escolas Públicas cedidos ou recebidos pelos entes 
federados município e estado, que somem uma jornada de trabalho 
de 300h ou 400h e só cumprem 200h, devem optar  por um dos dois 
salários ; 

04. Reivindicamos que Diretores e Coordenadores que excedem o número 
máximo estipulado, 20 diretores e 50 coordenadores, sejam  
exonerados de suas funções; 

05. Reivindicamos que fora de sala de aula fiquem apenas os professores 
que exercem cargos de diretores e coordenadores, dentro da 
quantidade máxima estabelecida pela lei municipal, e os professores 
readaptados de função por problemas de saúde que apresentam 
laudo médico. Que sejam lotados em sala de aulas TODOS OS 
PROFESSORES, que se encontram fora de sala em apoio 
pedagógico visto que essa função é dos 50 coordenadores já 
nomeados pelo poder público e dos 27 supervisores concursados. 

06. Reivindicamos que sejam lotados nas bibliotecas, quando essas 
existirem de fato, profissionais formados em biblioteca ou 
professores remanejados de função; 

07. Reivindicamos que sejam lotados nos Laboratórios de informáticas, 
quando estes existirem de fato, professores especialistas em Mídias 
na Educação ou em sua ausência professores remanejados de 
função; 



08. Conforme os arts. 34 e  37 o Setor Pedagógico é responsável pela 
formação continuada em serviço para os profissionais da educação. 
Que seja oferecido curso em mídias em educação aos professores 
remanejados de função que queiram ser lotados nos laboratórios de 
informáticas; 

09. Conforme os arst. 34 e 37 o Setor Pedagógico é responsável pela 
formação continuada em serviço para os profissionais da educação. 
Que seja oferecido curso em biblioteca aos professores readaptados 
de função que queiram ser lotados em biblioteca; 

10. De acordo com o art. 52 que sejam nomeados apenas professores 
com experiência mínima de três anos , com diploma de pedagogia 
ou outra disciplina com especialização em gestão escolar para 
assumir cargo de direção; 

11. Reivindicamos que toda ampliação temporária seja feita em 
consonância com o art 15 parágrafo quarto e que seja oficializado 
através de documento expresso Contrato de Trabalho constando 
cargo ou função e nunca superior a um semestre podendo ser 
renovado por mais um semestre consecutivamente; 

12. Reivindicamos que os profissionais da educação que já tenham 
gratificações em Programas do Governo Federal (Brasil 
Alfabetizado), do Governo Estadual (PAIC – Programa de 
Alfabetização na Idade Certa) Do próprio município ( gratificações 
incorporadas e ou gratificações da educação especial) não façam 
mais jus a gratificação de 30% pelos serviços relevantes prestados 
a municipalidade. Proporcionando assim descentralização nas 
gratificações e reduzindo os gastos no cofre público municipal; 

13. Reivindicamos que seja formada a Comissão de Acompanhamento do 
Estágio Probatório e sejam iniciados os acompanhamentos dos 
profissionais em estágio probatório e que na comissão, de acordo 
com o art. 63 seja garantido um representante do  sindicato da 
categoria; 

14. Reivindicamos ainda que os professores em estágio probatório, que 
estão fora de sala de aula, sejam informados que sem função ou 
cargo comissionado não terão seu lapso temporal cumprido, 
portanto esse tempo NÃO SERÁ CONTADO PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO ESTÁGIO PRBATÓRIO, de acordo com o 
entendimento do art. 27 da Lei 1887/2010; 

15. Que seja repassado à professora polivalente, que se encontra de 
licença classista, os 5% de incentivo planejamento,. De acordo com 
o art.  67, a licença será concedida sem prejuízos na remuneração; 

16. Que sejam aplicados aos profissionais do magistério as disposições da 
legislação municipal vigente, de acordo com o art. 70, incluindo o 
anuênio garantido na Consolidação das Leis Trabalhistas de 
Barbalha-Ce referentes aos  anos de 2009 e 2010; 

17. Que sejam convocados os professores concursados e demitidos o maior 
contingente possível de professores contratados de forma que não 
ultrapasse o percentual de 10%, os contratados que ficarem, de 
acordo com  as diretrizes fixadas pelo Conselho Nacional de 
Educação. 



18. Que sejam colocados os quiquenios ora despachados pela justiça do 
trabalho; 

19. Que sejam colocados as progressões por via acadêmica dos 
profissionais que requereram a especialização; 

20. Que o percentual da especialização, em área específica, para os  
profissionais do magistério que concluíram a faculdade de primeiro e 
segundo ciclos, seja de 20% visto que os mesmos são obrigados a 
lecionar as seguintes disciplinas no núcleo comum: português, 
história, geografia, ciência e história. 

21. Que sejam conferidos os Certificados de Escola de Qualidade as 
Escolas que se destacaram nas avaliações externas SPAECE e 
IDEB e que sejam pagos os prêmios escola destaque de acordo 
com a lei municipal nº 1.717/2007. 

22. Que sejam concluídos os pagamentos de 1/3 de férias ao pessoal que 
completou ano de trablho no mês de março; 

23. Qual a previsão de pagamento da metade do 13º salário; 
24. Que a Secretaria de Educação permitisse a permuta de professores 

entre as cidades vizinhas do triângulo CRAJUBAR e também da 
vizinha cidade de Missão Velha; 

25. Que a administração conceda os 5% de planejamento aos Supervisores 
Escolares; 

26. Que seja conferida ao SINDMUB cópia da Homologação do Concurso 
Público; 

27. Que os Salários Mínimos, congelados em 480,00 pela administração, 
para os profissionais que tem gratificações incorporadas, sejam 
reajustados e pagas todas as diferenças salariais de janeiro até a 
presente data; 

28. Que o fardamento escolar, doado pela administração, seja cobrado mas 
não seja motivo de voltar aluno da escola por não estar fardado; 

29. Que Agentes Administrativos, Merendeiras, Vigias e Auxiliares de 
Serviços, que são concursados para 40h Semanais, tenham seu 
horário respeitado pela administração municipal que baixou parecer 
obrigando-os a trabalhar nos sábados; 

30. Que a Administração tome muito cuidado na contratação de novos 
concursados para não exceder a necessidade do município; 

31. Que a Administração deve criar a comissão de Acompanhamento de 
Estágio Probatório e que um dirigente sindical deve participar da 
mesma conforme garante o PCC do Magistério; 

32. Que sejam colocadas todas as especializações dos professores que 
protocolaram requerimento na Secretaria de Educação. 

 


