
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DO SINDICATO DOS PROFESSORES DA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ANÁPOLIS AOS CANDIDATOS A 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS 

 

1. DATA BASE 

CUMPRIR o Artigo 154, do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério 

Público Municipal que diz acerca dos valores dos vencimentos básicos dos 

professores, que passam a ser atualizados anualmente no mês de janeiro, 

calculado no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por 

aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental, definido 

nacionalmente, nos termos da Lei Federal n. 11.494, de 20 de junho de 2007, e 

Lei Federal n. 11.738, de 16 de julho de 2008, garantido o mesmo percentual a 

todos os níveis. 

2. JORNADA  DE  TRABALHO 

CUMPRIR o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal em seu Art. 104, preceitua que a jornada de trabalho do professor é 

fixada em 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais nas unidades 

escolares, e em 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais na unidade 

centralizada e demais órgãos da Secretaria Municipal de Educação, de acordo 

com o quadro de pessoal de cada setor, com vencimento correspondente à 

respectiva jornada. 

Dessa maneira no Art. 105, diz que o professor em efetiva regência de 

classe terá a cota de 30% (trinta por cento) de sua jornada de trabalho 

considerada como horas-atividades, benefício que consiste em uma reserva de 

tempo destinada a trabalhos de planejamento das tarefas docentes, assistência 

e atendimento individual aos alunos, pais ou responsáveis e, formação 



continuada, que será cumprida, preferencialmente, de acordo com a proposta 

pedagógica de cada unidade escolar.  

 Segundo melhor entendimento a Lei Federal 11.738/2008, em seu 

Artigo 2º, que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional para os 

profissionais do magistério público da Educação Básica, na composição da 

jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da 

carga horária para o desempenho das atividades de interação com os 

educandos. Logo, 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às 

demais atividades fora da sala.  

E ainda que no mínimo 1/3 (um terço) do tempo destinado às horas-

atividades será cumprido, obrigatoriamente, na unidade escolar em que o 

professor estiver lotado ou em local destinado pela direção escolar, com o fim 

de participar de atividades de planejamento coletivo, formação continuada, 

recuperação e outras atividades pedagógicas, sendo que hoje não é cumprida 

a hora-atividade pelo município. 

3. DEDICAÇÃO  EXCLUSIVA 

REGULAMENTAR o Art. 62 do Estatuto e Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal, será concedida ao professor, em efetivo exercício 

de regência de classe, que optar pelo regime de tempo integral e dedicação 

exclusiva uma gratificação que incidirá sobre o vencimento de seu cargo 

efetivo, para uma jornada semanal de trabalho de quarenta horas, a fim de 

atender aos interesses do ensino. 

Essa gratificação será considerada no cálculo da remuneração do 

professor para os efeitos de férias, licença e afastamentos remunerados não 

sendo incorporáveis, todavia, ao vencimento para fins de aposentadoria e 

disponibilidade, sendo que a gratificação por dedicação exclusiva será 

concedida ao professor que optar por vínculo único e dedicação exclusiva, no 



percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base e será 

regulamentada por ato do Chefe do Executivo Municipal. 

4. CONCURSO  PÚBLICO   

REALIZAR concurso público para suprir o déficit de professores 

auxiliares de educação, cuidadores e servidores administrativos que dão 

suporte  nas atividades docentes e administrativas da unidade. 

O Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público Municipal em seu 

Artigo 14, dispõe sobre a nomeação que é forma originária de provimento de 

cargo público, a nomeação será em caráter efetivo para os cargos suscetíveis 

de ensejar aquisição de estabilidade. Assim, as nomeações dependerão de 

habilitação e aprovação em concurso público e serão feitas na ordem rigorosa 

de classificação de provas e títulos dos candidatos. 

5. LICENÇA  PRÊMIO   

ALTERAR o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público 

Municipal no Art. 95, que assegura ao professor a licença-prêmio de 6 (seis) 

meses correspondente a cada decênio de serviço público municipal, com todos 

os direitos e vantagens inerentes ao cargo efetivo. 

Dessa maneira, entendemos compensatório a mudança desse período 

para 5 anos, para que os professores em trâmite de aposentadoria, também 

goze do benefício da licença prêmio de 03 (três) meses como os demais 

servidores públicos municipais. 

O Artigo 135, da Lei n. 2.073, de 21 de dezembro de 1992, preceitua 

que, ao servidor, após cada decênio de efetivo exercício, será concedida, se o 

requerer, licença-prêmio de 6 (seis) meses, com todos os vencimentos, 

remuneração e vantagens do cargo, e a cada 5 (cinco) anos será concedida, 

se o requerer, licença prêmio de 3 (três) meses. Por questão de coerência 



deve ser entendido que a licença quinquenal não se acumula com a decenal, 

isto é, se o servidor gozar 3 (três) meses com 5 (cinco) anos, terá direito, ao 

completar 10 anos, a mais 3 meses e não 6. 

6. QUANTITATIVO  DE  CARGOS 

AMPLIAR o quantitativo do cargo de professor níveis P - IV e P - V, 

sendo que o atual número de vagas, não está suprindo a grande demanda e os 

professores estão penalizados quanto a progressão vertical. 

Progressão é a movimentação do professor efetivo e estável dentro do 

plano, tanto no mesmo nível, progressão horizontal, como de um nível para 

outro, progressão vertical.  

 A progressão vertical é a passagem do professor de um nível para outro 

imediatamente superior, desde que comprovada a habilitação exigida e a 

existência de vaga no nível em que se dará. 

7. CICLO DE 3 ANOS ALFABETIZAÇÃO/GRATIFICAÇÃO  

AMPLIAR o benefício da gratificação de regência para o professor 

alfabetizador do 3º ano do ensino fundamental que compõe o Ciclo de 

Alfabetização de 3 anos, conforme Lei n. 3.775 de 24 de junho de 2015. 

E a Lei Complementar n. 211/2009, Estatuto e Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal em seu Artigo 63, prevê a gratificação de 

professor alfabetizador apenas àqueles que atuam na regência de 1º e 2º anos 

do ensino fundamental, não contemplando os professores do 3º ano. 

8. MANTER a Gestão Democrática nas Escolas e CMEIS da Rede 

Municipal de Ensino, com a realização de eleições para diretores, 

por voto direto e secreto da comunidade escolar, conforme 

Legislação vigente. 

 



9. MANTER o Centro de Formação Continuada da SEMED, incluindo 

nos projetos de formação continuada os professores e todos os 

servidores administrativos. 

 

10. IMPLEMENTAR projetos educacionais voltados para a melhoria 

da qualidade do Ensino da Rede Municipal. 

 

11. FORTALECER o Sistema Municipal de Ensino de Anápolis. 

 

12.  MELHORAR a estrutura física das Escolas e CMEIS para um 

melhor atendimento a comunidade, de acordo com as Resoluções 

do CME. 

 

13. AMPLIAR do número de vagas para Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, conforme Lei n. 3.775/2015, que aprovou o Plano 

Municipal de Educação com a construção de novos CMEIS e 

Escolas Municipais. 

 

14. MANTER o diálogo e respeito com o Sindicato dos Professores e 

os Órgãos de acompanhamento e Fiscalização da Educação 

Municipal: Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal 

do FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar. 

 

15. COMPROMISSO do Poder Executivo em discutir amplamente com 

o  Sindicato representativo da categoria e Conselho Municipal de 

Educação sobre a criação e ou atualização da Legislação 

Educacional e Leis afins, sobretudo: Estatuto e Plano de Carreira 

do Magistério Público Municipal, Lei Complementar n. 211/2009; 

Lei do Sistema Municipal de Ensino de Anápolis, Lei 

Complementar n. 2.822/2001; e demais legislações educacionais 



vigente no Município, bem como a Lei n. 077/2003, que dispõe 

sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do 

Município de Anápolis e Lei Complementar n. 27/2002 que cria o 

Instituto de Seguridade Social dos Servidores de Anápolis – ISSA. 

 

 

Anápolis, 14 de setembro de 2016. 

 

 

 

Márcia Aparecida Gomes Abdala 

Presidente SINPMA 

 


