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ATA DA AUDIENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FORTALEZA, COM O SINDICATO 
UNIÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO – SINDIUTE 

CAMPANHA SALARIAL 2020 
 
 

 

Data: 06/03/2020  Horário: 14h      Local Secretaria Municipal da Educação – SME 

 

SINDIUTE RESPOSTA DA SME 

1. Lei que altera a rubrica vale 
alimentação para ADI  

Minuta do Projeto de Lei elaborada, 
aguardando posicionamento da área 
jurídica, tendo em vista a legislação 
eleitoral. 

2. Férias dos cargos comissionados em 
2020: 

Solicita relação de todos os cargos 
comissionados com o mês a ser 
concedida as férias; 

Solicita que mesmo os servidores 
(com cargos comissionados) que 
não tinham o período aquisitivo de 
férias concluídos, que garanta um 
período em 2020. 

Solicita que a previsão legal seja 
respeitada, férias após cada 
semestre letivo, portanto em 
janeiro ou julho de cada ano, 
quando um período, e nos dois 
meses, para os que possuem 
devido decisão judicial.  

Esclarece que há muitos cargos 
comissionados, que ganharam no 
SINDIUTE ação judicial de férias, 
portanto possuem dois períodos, 
janeiro e julho, com pagamento de 
abono e garantido o gozo. 

Solicita que seja orientado aos 
distritos que os cargos 
comissionados de escola, que 
fazem rodizio no mês de férias, seja 
garantido o gozo dos dias 
trabalhados durante o ano letivo, 
evitando cobrança judicial por 

O período aquisitivo das férias do servidor é 
concedido após cumprir 12 meses de 
exercício para cada período aquisitivo. 
Identificou-se que alguns servidores (com 
cargos comissionados) não tinham o período 
aquisitivo de férias definido. 

Ficou encaminhado que até sexta-feira todos 
os servidores com cargos comissionados 
terão os períodos de férias definidos dentro 
do ano de 2020, desde que atendidos. 

A SME solicitou aos distritos a conclusão da 
planilha de férias de 2020. 

A SME orienta a previsão legal na escolha, 
julho ou janeiro. 

 

 

A SME está cumprindo as decisões judiciais. 

 

 

 

 

A SME orienta os distritos a garantir o gozo 
dos dias trabalhados em férias, em outro 
período, resguardado as necessidades da 
escola. 
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trabalho nas férias que imputa ao 
município pagamento em dobro e 
multas pelo descumprimento de 
sentenças 

 

3. Portaria que prevê pagamento da 
Pecúnia para quem pede 
aposentadoria 

Portaria elaborada. Será enviada para 
publicação até 12/03. 

4. Pesquisa da Educação Infantil   Foi elaborado folder explicativo sobre a 
pesquisa e enviado para as instituições 
esclarecendo à comunidade escolar 
(professores, coordenadores, gestores e 
funcionários) sobre os objetivos da pesquisa 
que será iniciada pelos aplicadores em 11/03.  

Também foi publicado no portal da SME. 

5. Reivindica a Climatização das salas de 

aulas 

Solicita o levantamento das salas de 

aulas climatizadas e não climatizadas. 

Solicita a orientação aos gestores de 

aquisição de ar condicionados com os 

recursos das escolas 

Em processo de execução, através de empresa 

contratada diretamente pela SME e com 

recursos do PMDE/PMED/PDDE, sob 

orientação da Coordenadoria de Infraestrutura 

que emite laudo técnico aferindo a capacidade 

da rede de energia elétrica da escola. 

A SME orientou o levantamento das salas 

climatizadas e não climatizadas. 

A SME informa que toda aplicação financeira 

de recursos da escola, por reivindicação do 

SINDIUTE é exigido a participação dos 

professores e assinatura registrada em ata. 

6. Mestrado UECE As inscrições aconteceram no período de 27 

de janeiro a 03 de fevereiro de 2020, 

conforme divulgação no site da UECE, 

atendendo aos critérios da Portaria 692/2019 

que disciplina o afastamento para estudos. 

7. O SINDIUTE reafirma a posição 

contraria as parcerias público-privadas 

e solicita informações sobre as 

parcerias existentes na PMF/SME  

Enviar por e-mail até 12/03. 

8. Reivindica a ampliação da carga horária 

dos agentes administrativos 

Solicita a relação de todos os agentes 

administrativo da SME, carga horaria e 

lotação, bem como atualização de 

SME realizou impacto financeiros. Demanda 

deverá ser apresenta ao Prefeito por ter 

impacto financeiro. 



3 
 

 

dados, contato telefônico e endereço. 

9. Lotação dos professores substitutos 

Solicita a classificação por regional, 

bem como a convocação e lotação, 

respeitando a escolha feita no ato de 

inscrição do candidato. Solicita 

relatório de lotação com a classificação 

e lotação dos convocados 

A Secretaria Municipal da Educação (SME), 

por meio da Coordenadoria de Gestão de 

Pessoas (COGEP), em virtude das carências 

temporárias existentes e do encerramento 

contratual de substitutos até o dia 30/04/2020, 

reconvocou os candidatos aprovados através 

de Seleção Pública, regulamentada pelo Edital 

Nº 104/2018 (professor substituto), para a 

entrega da documentação, contratação e 

lotação, seguindo rigorosamente a ordem de 

classificação dos candidatos.  

Para as carências que ainda permanecerem 

está sendo providenciada nova convocação de 

professores substitutos do Edital nº 104/2018 

e Seleção Simplificada para as áreas que o 

banco do referido edital esgotou. 

A SME solicitou a informação e vai enviar ao 

SINDIUTE 

10. . Instalação de câmeras de 

monitoramento 

A SME iniciará a instalação, em caráter 

piloto, em cerca de 60 escolas com maior 

número de ocorrências em 2019, registradas 

pela Célula de Segurança Escolar/SME e 

Inspetoria de Segurança Escolar/Guarda 

Municipal. Neste projeto piloto não serão 

instaladas câmeras nas escolas com segurança 

patrimonial 24 horas.  A empresa contratada 

está elaborando os projetos necessários. 

11. Monitoramento eletrônico solicita 

esclarecimentos. 

A SME iniciará a instalação, em caráter 

piloto, em cerca de 60 escolas com maior 

número de ocorrências em 2019, registradas 

pela Célula de Segurança Escolar/SME e 

Inspetoria de Segurança Escolar/Guarda 

Municipal.  

Neste projeto piloto não serão instaladas 

câmeras nas escolas com segurança 

patrimonial 24 horas.   

A empresa contratada está elaborando os 

projetos necessários 

12. Ponto Eletrônico O Ponto Eletrônico dos gestores. 

Conforme informado pela Secretária de 

Educação, Dalila Saldanha, aos diretores 

escolares, em 19 de fevereiro de 2020, o ponto 

eletrônico dos gestores escolares (diretor, 
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coordenador pedagógico e secretário escolar) 

será registrado UMA vez por turno, conforme 

carga horária de trabalho. Sistema sendo 

ajustado até 20/03, com retroatividade para 

01/03/2020. 

Será ressarcido os descontos indevidos. 

A justificativa de trabalho externo será 

enviada ao chefe imediato, na escola e 

distritos 

O grupo magistério é a única categoria de 

servidores que não serão inclusos devido a 

previsão estatutária que estes devem registrar 

no Diário de sala. 

A Prefeitura/SME está em construção do 

Diário de classe eletrônico  

Os professores readaptados não estão inclusos 

no ponto eletrônico. 

13. Paralisação da educação infantil  Orienta reposição das assistentes da educação 

infantil em horas trabalhadas e professoras 

com atividades com a comunidade no sábado. 

14. Audiência Pública do FUNDEB A SME vai orientar a participação de um 

representante da gestão escolar, dos 

professores readaptados e professores em 

planejamento. 

15. Sobre a reivindicação de ponto 

facultativo dia 20/3/20 

A PMF não publicou o ponto facultativo, 

portanto o calendário escolar será mantido, 

visto que não haverá mais dias, para reposição 

e assim como a frequência é baixa, por 

ocasião de feriados, nos sábados ainda é 

menor. 

A SME desde o ano passado, determinou o 

IMPEDIMENTO de unidade escolar, alterar o 

calendário imprensando aula. Informa que 

onde isso ocorreu em 2019, os pais 

denunciaram e a SME determinou abertura de 

processo disciplinar onde ocorrer. 

Não se considera falta eventuais, a suspensão 

coletiva do trabalho 

 


