
EM 

AÇÃO!

 
A Administração Municipal não quer discutir o Piso 
Salarial de 2022 com a categoria, pois tem alegado pu-
blicamente que quase a totalidade dos professores já ga-
nham acima do piso estipulado pelo governo federal, o 
que podemos contestar.

Por exemplo: um professor nível P III A, de acordo com 
a Tabela Salarial, ganha R$ 3.742,20; numa carga horá-
ria de 40 horas, e o piso nacional corresponde ao valor 
de R$ 3.845,63, ou seja, um professor de nível médio ga-
nharia mais que um professor graduado. Mais uma vez 
se confirma que a categoria não recebe o piso, tão pouco 
está sendo valorizada, como tem sido verbalizado pela 
municipalidade. Essa é a realidade da Rede Municipal 
de Ensino!

Entenda:
A Lei do Piso n 11.738/08 não apenas criou o Piso Sala-
rial Profissional Nacional (PSPN) para os profissionais 
do magistério público da educação básica, como tam-
bém definiu a obrigatoriedade de sua correção anual 
integral, obrigatória e impreterível no mês de janei-
ro de cada ano, não admitindo interpretação da regra 
que possibilite a pulverização do índice de atualização 
durante os meses do exercício, quiçá anos, como forma 
astuciosa de se reduzir o impacto orçamentário do rea-
juste impositivo.

A Lei do piso, prevê como parâmetro para efeito de cál-
culo o valor mínimo que professor em início de carreira, 
com formação em nível médio e carga horária de 40 ho-
ras aulas semanais, o que significa que nenhum profes-
sor deve ganhar menos que este valor. E ainda, em seu 
artigo 6º estabelece que municípios e estados devessem 
elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remune-
ração do Magistério, o que o nosso município fez, apro-
vando a LC n. 211/2009; Estatuto, Plano de Carreira e 
Remuneração do Magistério Público Municipal.
 
Assim sendo, a LC nº 211/2009, em cumprimento às le-
gislações vigentes, estabeleceu que os valores dos venci-
mentos básicos dos professores passam a ser determina-
dos, conforme PSPN, atualizado anualmente no mês de 
janeiro, calculado no mesmo percentual de crescimento 
do valor anual mínimo por aluno referente aos anos ini-
ciais do ensino fundamental, garantido o mesmo per-
centual a todos os níveis. 

Para garantir a efetiva valorização dos professores, foi 
aprovado ainda em 2012, o Plano Nacional de Educa-
ção (PNE) e em 2015 o Plano Municipal de Educação 
(PME) que traz a Meta 17: valorizar os profissionais do 
magistério das redes públicas da educação básica, a fim 
de equiparar o rendimento médio dos demais profissio-
nais com escolaridade equivalente.
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NENHUM DE NÓS É TÃO FORTE
COMO TODOS NÓS JUNTOS!

É HORA DE LUTA!!!

PISO É LEI! 33,24% / 2022

 
A reposição salarial de 18%, ora concedida, por 
força da Lei nº 477/2021, refere-se aos percentuais 
devidos aos professores, acumulados dos períodos 
de 2018 a 2020, inclusive parcelada em três vezes: 
10% em janeiro, 4% em abril e 4% em julho.
Mais uma vez reitera-se: 

O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES E 
SUA EFETIVA VALORIZAÇÃO ESTÁ GARAN-
TIDA EM LEI.
O governo municipal deve cumprir a legisla-
çãoe abrir imediatamente a mesa de negocia-
ção salarial com o SINPMA, entidade legítima 
para tratar sobre os interesses da categoria e 
cumprir a reposição de 33,24% / 2022. 

A força do SINPMA está na disposição de luta de 
cada professora e professor, a entidade se fortalece 
com o seu grito, luta e presença nas tomadas de 
decisões e ações em prol da categoria.   

O bom ou o ruim quem decidirá será você, 
essa é a nossa luta! Tenhamos consciência de 
classe, nossos direitos estão sendo usurpados, 
o individual nunca se fez tão importante para o 
coletivo como agora! Precisamos de cada uma 
e cada um nessa batalha. Quando for chamado 
a luta, compareça e decida os rumos a serem 
seguidos.
“Nenhum de nós é tão forte como todos nós 
juntos!”



DÉFICIT DE PROFESSORES, 
AUXILIARES DE EDUCAÇÃO E 
CUIDADORES
 
O SINPMA tem questionado junto à Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED) a situação de 
falta de professores, auxiliares e cuidadores e, 
inclusive, cobrado a solução desses problemas, 
pois os professores se queixam diariamente com 
o Sindicato sobre a precariedade e o acúmulo de 
trabalho.
Para uma educação de qualidade e que toda 
criança merece, é imprescindível estruturas físi-
cas adequadas, materiais pedagógicos e capital 
humano.

PROGRESSÃO HORIZONTAL
 
O SINPMA tem cobrado insistentemente pela 
manutenção dos direitos dos professores, uma 
das cobranças é quanto a progressão horizontal.
A informação é que os 178 processos de pro-
gressão horizontal já foram encaminhados à Se-
cretaria Municipal de Governo e Recursos Hu-
manos e que estão há seis meses aguardando a 
publicação no Diário Oficial.
Prefeitura, cumpra o Estatuto do Magistério, 
assine as progressões e pague o retroativo.

PAGAMENTO DAS AULAS DE 
2020 – REPOSIÇÃO
O SINPMA continua cobrando da Administra-
ção Municipal a demora no pagamento dos pro-
fessores licenciados e os empossados em 2020, 
pelo trabalho realizado entre setembro a de-
zembro, referente à reposição das aulas corres-
pondente aos meses de março a junho, período 
em que estes professores nem sequer eram servi-
dores públicos municipais ainda.

O SINPMA foi informado pela  Secretária de 
Recursos Humanos que o processo está na Con-
troladoria do município. A Prefeitura vai dar o 
calote nos professores? Os boletos já venceram!

ANIVERSÁRIO – FOLGA 

Mais uma vez explicamos que a folga no dia do 
aniversário do professor e professora é um direi-
to do servidor, garantido por Lei e deve ser cum-
prido. O que não pode ser feito é a transferência 
do dia da folga, para outro dia na semana. 
Fiquem atentos. 

Busquem informações corretas e não se ba-
seiem em conversas paralelas. Conforme a Lei 
nº 2073/1992, do Regime Jurídico Único (RJU) 
em seu Art.36, considera-se como efetivo exercí-
cio além dos feriados, o afastamento do servidor 
motivado por:  inciso XIII – falta abandona -
da, não excedente de três dias a cada mês, e na 
DATA DE SEU ANIVERSÁRIO.

GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO 

O SINPMA tem lutado também pelos coorde-
nadores pedagógicos e técnicos que encontram-
se com a sua gratificação com valores muito 
defasados. O Sindicato defende a valorização 
desses profissionais tão importantes para o bom 
andamento das nossas Unidades de Ensino.

O discurso da SEMED é de que irá estabelecer 
um critério na correção dessas gratificações e 
admite ainda a necessidade de resolver a situ-
ação, porém até o momento, nada foi definido. 
Continuamos na luta, para garantir a devida 
valorização aos coordenadores. 
SEMED vamos discutir o tema? As coordena-
doras nos ligam sempre querendo saber!

VANTAGENS DOS 
FILIADOS

CLUBE DE VANTAGENS
Temos vários convênios 
para nossos filiados, inclusi-
ve o Cartão de Descontos da 
ACIA. Confira essas e outras 
vantagens de ser filiado ao 
SINPMA no QR Code ao lado:

CLUBE SINPROR
Pensando em sempre trazer novidades e o melhor 
para os nossos associados, você professor (a) filiado 
(a) ao SINPMA e do SINPROR poderá desfrutar de 
um local agradável e de lazer para você e sua família: 
o Clube do SINPROR com cinco quiosques e mais 
dois espaços com churrasqueira (cada um com um 
kit churrasco), além de uma piscina infantil e outra 
adulta, espelho d’água, mesas, guarda-sol, parque 
infantil e salão para confraternização (disponível 
para locação durante a semana).
O Clube do SINPROR está localizado na R. 26-C, 
Qd 03 Lt 12, Chácaras Americanas e funcionará aos 
sábados, domingos e feriados, no período das 8h às 
18h. 
As informações e reservas dos quiosques:      (62) 
98554-6610 em horário comercial.

Há a informação da SEMED sobre a contrata-
ção de 50 cuidadores para esse primeiro 
momento, porém para auxiliares não há 
previsão. Quanto aos déficits de professores 
houve o chamamento de poucos pedagogos e a 
situação é crítica também com os déficits de 
professores de áreas que não têm concursados 
para serem convocados. Há um expressivo 
número de professores com dobras e substitui-
ções, precarizando ainda mais as condições de 
trabalho, acarretando por vezes o seu endureci-
mento. Exigimos condições dignas e adequa-
das, sem exploração da força de trabalho.


