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Editorial

         A campanha salarial de 2019 da rede municipal 
de ensino  de Cuiabá, datada no mês de julho, conforme 
estabelece a legislação, teve o seu início no mais 
turbulento cenário de  greve da rede estadual  dos 
últimos anos, requisitando  da direção desta  subsede  
uma  engenhosa  capacidade de organização  para
coordenar ambas as campanhas.  Durante os 75 dias
de paralisação, a artilharia do governador Mauro Mendes 
contrariou  preceitos constitucionais, como o pagamento 
da RGA, tentou aniquilar a  lei  510, que dispõe sobre 
a dobra do poder de compra dos salários dos trabalhadores 
da educação, e atacou frontalmente   os grevistas com 
o corte de salários. Todas estas atrocidades foram 
cometidas  com o aval das supremas cortes  do Tribunal 
de Contas, do Tribunal de Justiça, da Assembleia legislativa 
e daquele que deveria ser  o guardião das legislações, 
o Ministério Público.
          Toda essa gama de ações, articuladas entre os 
poderes palacianos contra políticas públicas consagradas,
teve como sustentáculo o projeto de desmonte do estado 
nacional brasileiro a partir do golpe de 2016.
              Em agosto e setembro, meses da nossa negociação
com a Secretaria Municipal de Educação,   assistimos 
estarrecidos um turbilhão de gente  mundo afora clamando 
para que lideranças políticas mundiais acenassem com ações 
urgentes para impedir  as trágicas consequências das
alterações climáticas em função da feroz gula do capital 
financeiro que,  impiedosamente atacam nossa tropical 
floresta  e sua população  indígena, último refúgio do planeta 
terra. Certamente o alvo dos brados   é o presidente predador 
Jair Bolsonaro que, intencionalmente, favorece a destruição 
da Floresta Amazônica e  o extermínio das nações 
pré-colombianas.
        Cá, no marco central do sul da América, a velha
capital foi envolvida num espesso fumaceiro causado pelas
queimadas dioturnas de milhares de hectares de cerrado 
e floresta. Visão extremamente lúgubre para um Centro-Oeste
de céu  azul e radiante, onde a morte aniquila as mais diversas
manifestações de vida, neste que é  o maior bioma planetário.

popular congresso nacional, sob veementes protestos das
centrais sindicais e criticas das  instituições idôneas como a
OAB  e CNBB, aprova a queima total  dos   direitos  
conquistados a mais de cinquenta anos, através das
reformas  trabalhista e previdênciária. Aposentadoria após 
tempo de contribuição e  idade,   férias e finais de semana
remunerados, reajustes salariais  acima da inflação e acesso 
a saúde pública são letras mortas no arcabouço jurídico do
país. Uma tragédia humana anunciada já na campanha
eleitoral do ultraconservador Jair Bolsonaro.
       É nesta conjuntura frenética que a direção do 
Sintep Subsede de Cuiabá, após dois meses de inúmeras 
reuniões e muita conversa com o secretário de educação 
Alex Vieira e o prefeito Emanuel Pinheiro, conseguiu 
arrancar uma resposta positiva à pauta de reivindicação 
da categoria. Dentre os pontos assegurados, destacamos 
o compromisso de envio da nova Lei Orgânica, no mês 
de outubro, para a apreciação da Câmara Municipal, com
todos os avanços consensuados em inúmeras conferências
como, por exemplo, ampliação de 20 para 33% de 
hora-atividade para professores, a expansão de cursos 
superiores para os cargos de TMIE e TNE  e a valoração
dos percentuais de elevação de nível. A deflagração do
processo eleitoral  para a escolha de diretores, 
coordenadores e secretários, ainda neste ano, consolidou
a gestão democrática e enterrou qualquer possibilidade
de suspensão das eleições gerais nas unidades
educacionais. A valorização salarial dos profissionais da
educação expressa no ganho real de salário de 3.7%,
totalizando 7%,  com  a RGA de 3.31%, implantada no
mês de julho do corrente ano.
      Por fim, destacamos a continuidade do
profissionalização nominada Profuncionário na rede 
municipal de Cuiabá via convênio  entre SME  e IFMT,
articulado pela  direção desta Subsede, diante do
descarte do programa pelo Ministério da Educação. 

       A direção deste sindicato, em sintonia com a 
deliberação soberana da assembleia geral realizada no 
dia 19 de setembro, considerou um grande e significativo 
avanço o resultado das  negociações da campanha
salarial de 2019.

CHÁCARA DE LAZER

             Para facultar o coletivo acesso dos seus sindicalizados à 
Chácara de Lazer dos Trabalhadores da Educação, a direção do
Sintep Subsede de Cuiabá adquiriu um ônibus da marca SCANIA,
com 44 lugares para o trajeto Cuiabá - Chácara - Cuiabá.

      Informamos que o atendimento às solicitações das
Unidades Educacionais se dará conforme critérios estabelecidos em
regimento específico.

    Há vários anos, a direção do Sintep Subsede de
Cuiabá deu início à construção da belíssima chácara de
lazer dos profissionais da educação. A infraestrutura já conta
com duas piscinas, dezesseis quiosques com churrasqueiras,
salão de festas, deck de acesso ao rio, jardins, espaço
aquático, praças, quiosque coletivo com doze churrasqueiras,
além do campo de futebol e de um belíssimo redário.

         Toda essa infraestrutura está à disposição dos
sindicalizados e seus dependentes.

         A manutenção e a preservação desse patrimônio é
de responsabilidade também do sindicalizado.
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CAMPANHA SALARIAL/ JULHO DE 2019

       Recomposição salarial baseada na inflação
de 3.31% (INPC) do período (junho de 2018 a junho de
2019), acrescida de 4% de ganho real de salário. O
reajuste referente a reposição da inflação no valor de 
3,31% já foi concedido, autorizado pelo decreto nº 7.352
de 23.08.2019 e implantado na folha de pagamento
referente ao mês de Julho/2019.

             Respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal
e os alertas do Tribunal de Constas de Mato Grosso
propomos, de forma responsável, o percentual de 3,70
para incorporação a no mês de fevereiro de 2020.

      Envio da proposta de Lei Orgânica dos
Trabalhares da Educação para aprovação na Câmara
de vereadores.
           Como é de vosso conhecimento, a comissão
realizou recentemente uma última alteração na minuta
da Lei Orgânica, e esta precisou retornar a
Procuradoria Geral do Município. (previsão de entrega
na Câmara Municipal até final de outubro)
      Reafirmo o compromisso assumido pela
administração Emanuel Pinheiro em concentrar todos
os esforços necessários para que a referida lei seja
aprovada no menor tempo possível.

              Publicação dos processos de licenças-prêmios,
elevação de nível e pagamento dos retroativos pendente.
              Hoje todos os processos de licenças-prêmios
estão seguindo seus tramites normais, sem nenhum
registro de pendências.
              Com relação às elevações de nível regularizamos
as publicações até o mês de fevereiro de 2019 e os
pagamentos estão sendo realizados conforme deliberações
anteriores junto aos representantes da categoria. As
solicitações apresentadas entre os meses de março a
junho serão regularizadas até outubro de 2019. Os
pedidos apresentados após o mês de junho serão
regularizados até o mês de dezembro de 2019. Os
retroativos serão regularizados durante o ano de 2020.

Celeridade nas reformas e climatização das
unidades educacionais.

      Com relação a climatização saímos de um
patamar de 25% para 75% das salas de aulas climatizadas.
Nosso compromisso de realizar, até o final de nossa
gestão, a totalidade. Vale salientar que o este prazo se
deve ao fato de que algumas de nossas unidades não
possuem ainda estrutura mínima para comportar a
instalação da climatização. Isto está sendo resolvido
pelas ações de reforma, reconstrução e ou programa
Kit telhado.
          Destacamos também a inauguração de novas
unidades realizadas durante este ano em especial pelos
dois novos CMEIs e implantação dos CEICs (Centro
de Educação Infantil Cuiabana) ampliando a oferta de
vagas especificamente onde está represada nossa
maior demanda. Há que se considerar também, o início
das obras de outros seis novos CMEIs.

Retomada do programa Profuncionário.

         Encaminhamos expediente ao Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
solicitando a possibilidade de abertura de novas vagas
e turmas para os cursos relativos ao Programa de
Formação Inicial em Serviço dos Profissionais da
Educação Básica dos Sistemas de Ensino Público –
Profuncionário. Em 09.07.2019, o Pro Reitor de
Graduação/Prograd, por intermédio do OFÍCIO
Nº 397/2019 – RTR- POEN/RTR/IFMT informou; 
“Considerando que já foi oficiado ao MEC sobre o 
interesse do IFMT continuar pactuando vagas no 
Programa, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso – IFMT, em função do 
processo de readequação do novo governo em exercício,
não tem previsão de novas ofertas, uma vez que o 
Programa em tela, desde que deixou de ser coordenado
pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Setec/MEC no ano de 2011, passando para a Rede 
e-Tec Brasil não prevê a expansão da oferta em todo o
território brasileiro”. Estamos até a presente data no
aguardo de novo um posicionamento do IFMT.

              Outrossim, buscaremos outra possibilidade de
viabilizar uma parceria entre SME e IFMT, ou outra
forma para oferta do curso em 2020.

 

P I / P II - Professor com Magistério- habilitação em licenciatura curta (em extinção);

PL - Professor Licenciado- habilitação em licenciatura plena;

PE- Professor Especialista- habilitação em licenciatura plena com especialização 
lato sensu na área da educação;

PM - Professor Mestre –habilitação emlicenciatura plena com titulação de Mestrado 
na área da educação; 

PD- Professor Doutor- habilitação em licenciatura plena com titulação de Doutorado

na área da educação

  
 

P I / P II - Professor com Magistério- habilitação em licenciatura curta (em extinção);

PL-Professor Licenciado- habilitação em licenciatura plena;

PE- Professor Especialista- habilitação em licenciatura plena com especialização 

lato sensuna área daeducação;

PM- Professor Mestre –habilitação emlicenciatura plena com titulação de Mestrado 

na área da educação; 

PD- Professor Doutor- habilitação em licenciatura plena com titulação de Doutorado

na área da educação;

TNS 1 - Técnico de Nível Superior
 

- habilitação emnível de graduação;

TNS 2 - Técnico de Nível Superior  -habilitação em nível de graduação com 

especialização na aérea de atuação;

TNS-3 - Técnico de Nível Superior

 

- habilitação em graduação com titulação de 

Mestrado e/ou Doutorado na área de atuação;

 

Técnico em Desenvolvimento Infantil habilitação em ensino médio (em TDI – –
extinção)

TDI - Técnico em Desenvolvimento Infantil - habilitação em ensino médio com 

profissionalização específica;

TDI- Técnico em Desenvolvimento Infantil - habilitação em Pedagogia com ênfase

em Educação Infantil ;

TDI– Técnico em Desenvolvimento Infantil - habilitação em pedagogiacom ênfase 

em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil;

 

TAE 1 - Técnico em Administração Escolar -habilitação em ensino médio;

TAE 2 - Técnico em Administração Escolar -habilitação em ensino médio com 

profissionalização específica; 

TAE 3 - Técnico em Administração Escolar -habilitação em curso superior em área 

específica;

TAE 4 - Técnico em Administração Escolar -habilitação em curso superiore 
especialização em gestão escolar;

  
 

TNE - habilitação em ensino fundamental (em extinção);
TNE - Técnico em Nutrição Escolar - habilitação em ensino médio;
TNE- Técnico em Nutrição Escolar - habilitação em ensino médio com 

profissionalização;

TMIE - Técnico em Manutenção e Infra-estrutura- habilitação em ensino 

fundamental (em extinção);

TMIE - Técnico em Manutenção e Infra-estrutura- habilitação em ensino médio 

TMIE - Técnico em Manutenção e Infra-estrutura- habilitação em ensino médio com 
profissionalização;

   

alização em multimídia;

TMD 1 - Técnico em Multimeio Didático - habilitação em ensino médio;

TMD 2 - Técnico em Multimeio Didático - habilitação em ensino médio, com 

profissionalização especifica;

TMD 3 - Técnico em Multimeio Didático - habilitação em Biblioteconomia ou curso 
superior na área específica;

TMD 4 - Técnico em Multimeio Didático - habilitação em Biblioteconomia ou curso 
superior na área específica e especi

Classe
A B (10%) C (20%) D(30%) E(40%) F (50%) G(60%)

Nível

P-I/P-II 1.842,25 2.026,48 2.210,71 2.394,93 2.579,16 2.763,38 2.947,61

PL(1.0) 2.631,81 2.894,99 3.158,17 3.421,36 3.684,54 3.947,72 4.210,90

PE(1.10) 2.895,01 3.184,52 3.474,02 3.763,52 4.053,02 4.342,52 4.632,02

PM(1.09) 3.158,20 3.474,02 3.789,84 4.105,66 4.421,48 4.737,30 5.053,12

PD(1.09) 3.447,84 3.792,62 4.137,40 4.482,19 4.826,97 5.171,76 5.516,54

Tabela de Subsidio do cargo de professor (20h semanais) Tabela de Subsidio do Cargo Técnico em Administração Escolar (30h semanais)

  
 

  

 

 Classe
A B (10%) C (20%) D(30%) E(40%) F (50%) G(60%)

Nível

P-I/P-II 3.684,51 4.052,96 4.421,41 4.789,86 5.158,31 5.526,76 5.895,22

PL(1.0) 5.263,62 5.789,99 6.316,35 6.842,71 7.369,07 7.895,44 8.421,80

PE(1.10) 5.790,03 6.369,03 6.948,04 7.527,04 8.106,04 8.685,04 9.264,05

PM(1.09) 6.316,39 6.948,03 7.579,67 8.211,31 8.842,95 9.474,59 10.106,23

PD(1.09) 6.895,67 7.585,24 8.274,81 8.964,38 9.653,94 10.343,51 11.033,08

Tabela de Subsidio do cargo de professor (40h semanais)
    

Classe
A B (10%) C (20%) D (30%) E (40%) F (50%) G (60%)

Nível

TNE 1(extinção) 965.02 1.061,52 1.158,02 1.254,52 1.351,03 1.447,53 1.544,03

TNE médio(1.0) 1.198,96 1.318,86 1.438,76 1.558,65 1.678,55 1.798,45 1.918,34

NE médio + 
profissionalizante (1.53)

1.842,25 2.026,48 2.210,71 2.394,93 2.579,16 2.763,38 2.947,61 

Tabela de Subsidio do Cargo de Técnico em Nutrição Escolar (30h semanais)

    

 
Classe

A

 

(10%) C (20%) D (30%) E (40%) F (50%) G (60%

Nível

TNS 1(1.0) 3.567,59 3.924,35 4.281,11 4.637,87 4.994,63 5.351,39 5.708,15

TNS 2(1.10) 3.924,36 4.316,80 4.709,24 5.101,67 5.494,11 5.886,55 6.278,98

TNS 3(1.09) 4.277,42 4.705,16 5.132,90 5.560,04 5.988,38 6.416,12 6.843,87

Tabela de Subsidio do Cargo de Técnico de Nível Superior (30h semanais)

Classe
A B (10%) C (20%) D (30%) E (40%) F (50%) G (60%)

Nível

TMIE 1(extinção)

 

965,02

 

1.061,52

 

1.158,02

 

1.254,52 1.351,03 1.447,53 1.544,03

TMIE médio(1.0) 1.198,96 1.318,86 1.438,76 1.558,65 1.678,55 1.798,45 1.918,34

TMIE médio + 
profissionalizante 
(1.53)

1.842,25 2.026,48 2.210,71 2.394,93 2.579,16 2.763,38 2.947,61

 
   

 

Tabela de Subsidio do Cargo Técnico em Manutenção e Infra-estrutura (30h semanais)

Classe
A

 
B (10%

 
C (20%) D (30%) E (40%) F (50%) G (60%)

Nível

TDI 1(extinção) 1.198,96 1.318,86 1.438,76 1.558,65 1.678,55 1.798,45 1.918,34

DI médio + profissionalizante 
(1,0)

1.842,25 2.026,48 2.210,71 2.394,93 2.579,16 2.763,38 2.947,61

TDI Superior(1.42) 2.631,81 2.894,99 3.158,17 3.421,36 3.684,54 3.947,72 4.210,90

DI Superior + 
Especialização(1.10)

2.895,01 3.184,52 3.474,02 3.763,52 4.053,02 4.342,52 4.632,02

Tabela de Subsidio do Cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (30h semanais)

Classe
A B (10%) C (20%) D (30%) E (40%) F (50%) G (60%)

Nível

TMD 1(1.0) 1.198,96 1.318,86 1.438,76 1.558,65 1.678,55 1.798,45 1.918,34

TMD 2(1.53) 1.842,25 2.026,48 2.210,71 2.394,93 2.579,16 2.763,38 2.947,61

TMD 3(1.42) 2.631,81 2.894,99 3.158,17 3.421,36 3.684,54 3.947,72 4.210,90

TMD 4(1.10) 2.895,01 3.184,52 3.474,02 3.763,52 4.053,02 4.342,52 4.632,02

Tabela de Subsidio do Cargo de Técnico em Multimeio Didático (30h semanais)

   
Tabela de Subsidio do Cargo de Cuidador

Alex Vieira Passos
Secretário Municipal de Educação

ATO GP Nº 258/2018

           Reunidos na tarde do dia 19 de setembro, na Escola Estadual Liceu Cuiabano, os 
trabalhadores da educação da rede municipal de ensino de Cuiabá, em
assembleia geral convocada pelo Sintep Subsede, deliberaram sobre o documento
resposta a pauta de reivindicação da categoria. Por unanimidade, os  profissionais da
educação aprovaram, integralmente, o documento oficial, ora registrado neste boletim.

OF. Nº 2191/2019/GS/SME                                                                          Cuiabá, 30 de setembro de 2019
Assunto: RESPOSTA OF N.º 053-SINTEP/CBA

Cumprimento da Lei de Gestão Democrática
              Considerando o fato de que em 2019 encerra-se
o período de mandato da eleição anterior, considerando
ainda que o mandato de segurança impetrado também
refere se a este pleito, assumimos o compromisso de
realizar o processo eleitoral para 2020 conforme prevê
a legislação vigente.

   

Classe
A B (10% C (20%) D (30%) E (40%) F (50%) G (60%)

Nível

Cuidador 1.198,96 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

 

Classe
A B (10%) C (20%) D (30%) E (40%) F (50%) G (60%)

Nível

TAE 1(1.0)

 
1.198,96

 
1.318,86

 
1.438,76 1.558,65 1.678,55 1.798,45 1.918,34

TAE 2(1.53) 1.842,25 2.026,48 2.210,71 2.394,93 2.579,16 2.763,38 2.947,61

TAE 3(1.42) 2.631,81 2.894,99 3.157,17 3.421,36 3.684,54 3.947,72 4.210,90

TAE 4(1.10) 2.895,01 3.184,52 3.474,02 3.763,52 4.053,02 4.342,52 4.632,02

 

   


