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OF. CIRC. 048/SGER/2020/SINTEP-MT.                             Cuiabá MT, 26 de outubro 2020. 

 

PARA: AS SUBSEDES E DIREÇÃO DO SINTEP/MT 

 

ASSUNTO: Encaminhamento das Deliberações do Conselho de Representantes do 

SINTEP/MT dos dias 24 e 25/10/2020.  

 

Prezados/as Companheiros/as, 

 

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso-SINTEP/MT ao 

cumprimentar fraternalmente cada um e cada uma, oportunamente, encaminha as Resoluções 

do Conselho de Representantes realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2020 e sobre a 

conjuntura estadual os profissionais presentes no evento aprovaram que: 

1. A NÃO REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES DE DIRETORES no governo Mauro 

Mendes representa retrocesso à democracia, não só na escola pública, mas 

desestrutura as bases constitucionais para o exercício da democracia iniciado pela 

escola. A exclusão do inciso IV do art. 237 da CE/1989/ MT fere aos fundamentos 

constitucionais republicanos do exercício pleno da cidadania e afronta aos 

princípios democráticos garantidos no inciso VI do art. 206 da CF/88. Com o 

descumprimento da Lei 7.040/98 e da LC 049/98; em vigência e plena eficácia, o 

Governo de MT incorre em crime contra a estrita legalidade que abala a segurança 

de todo o ordenamento jurídico brasileiro, por tudo isto, deve ser barrado e 

responder por crime de responsabilidade. 

2. A ação deliberada do Governador Mauro Mendes em não conceder o reajuste 

anual (RGA) aos servidores públicos e não cumprir as recomposições das leis de 

carreira, na educação o descumprimento da Lei 510/2013, somados aos prejuízos 

da Reforma da Previdência em MT que majorou para 14% a contribuição do MT-

PREV, representa CONFISCO SALARIAL aos servidores em geral e 

empobrecimento aos educadores na ativa e, principalmente, aos pensionistas e 

aposentados com teto de contribuição rebaixado diferentemente do teto nacional. 

3. A ausência de investimento na estrutura prioritária do Estado como saúde, 

segurança e educação, trouxeram para MT o título de campeão inicial de contágio 

da COVID e refletiu diretamente no andamento do ano letivo 2020. Com as 

escolas sem estrutura e sem equipamentos tecnológicos, a ausência de um projeto 

de apoio às famílias, resultou na sobrecarga de trabalho aos profissionais da 

educação, na falta de acesso e mesmo a exclusão de estudantes do processo de 

aprendizagem e em arranjos pedagógicos da SEDUC que comprometeram ainda 

mais a qualidade da educação em MT, inclusive obrigaram os professores a 

disporem de recursos próprios para garantirem as aulas remotas e materiais aos 

estudantes. 
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4. Aprofundando a crise na educação em MT, o Governo se aproveita do momento da 

PANDEMIA e atenta para acabar com os serviços públicos e com os direitos dos 

servidores, inclusive atenta contra a vida, quando obriga os profissionais da 

educação ao retorno gradativo das atividades presenciais sem adotar as medidas de 

segurança necessárias e os expõe ao contágio da COVID. Mesmo que barrada a 

tentativa do Governo de retorno às aulas presenciais, por resistência da categoria, 

contudo, não está descartado a sua intenção de forçar o funcionamento presencial 

em escolas sem a estrutura e sem as condições sanitárias para segurança dos 

estudantes e dos profissionais da educação. No entanto, a continuidade das 

atividades remotas exige investimento nas escolas.  

5. A DEFESA NESTE MOMENTO É A VIDA E O RETORNO ÀS AULAS 

PRESENCIAIS SÓ COM A VACINA!   

Considerando as implicações que a conjuntura da educação em MT traz na vida 

escolar e profissional de milhares de estudantes e dos educadores da rede estadual, os 

profissionais da educação sindicalizados, representando a posição de 75 municípios, 

apreciaram as pautas e aprovaram ações estratégicas e encaminhamentos: 

 

DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE REPRESENTANTES  

 

1. Quanto às pautas gerais da categoria: 

1.1. Realizar Conselho de Representantes Virtual nos dias 05 e 06 de dezembro 2020;  

1.2. Realizar Assembleia Geral (virtual) no dia 07 de dezembro 2020; 

1.3. Indicativo de Greve Sanitária, incluindo as Pautas Salariais, da Gestão Democrática 

das demandas educacionais, caso haja a imposição do governo ao retorno presencial; 

1.4. Indicativo de mobilização com paralisação das atividades; 

1.5. SEDUC deve cumprir a data da audiência marcada para 09/11/2020 e já estabelecer a 

agenda das audiências seguintes; 

1.6. Realizar o XI Encontro Estadual de Educação do SINTEP/MT - Edição Virtual 

“Gestão Democrática e Democratização da Gestão no Contexto da Realidade Atual” - 

nos dias 03, 04, 05 e 06 de novembro de 2020; 

1.7. Realizar o Encontro Estadual de Funcionários (as) de Escolas; 

1.8. Cobrar do Fórum Sindical a mobilização dos servidores públicos para assegurar a 

pauta salarial (RGA);  

1.9. Solicitar do Governo maiores esclarecimentos sobre a portaria do tele trabalho no 

espaço da escola; 

1.10.  Solicitar a prestação de contas de como se deu a parceria entre SEDUC e a 

Plataforma Microsoft Teams. 
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2. QUESTÕES DA REDE ESTADUAL 

 

2.1. Campanha Salarial: 

2.1.1. Reafirmar as deliberações do último CR sobre o “CALOTE DO GOVERNO” 

em não cumprir a RGA e a Lei 510/2013, conforme garantido nos arts. 1º e 3º da 

Lei. 

2.1.2. Atuar numa ação conjunta com o Fórum Sindical para capitalizar a realidade 

econômica do Estado que não teve queda de arrecadação, mesmo com a 

pandemia, e pressionar o governo que traz a previsão de recomposição salarial 

para os servidores públicos apenas no próximo ano. 

2.1.3. Fiscalizar a execução Orçamentária de 2020 (LOA e LDO) e fazer denúncia 

sobre a política de arrecadação tributária, quanto à prioridade de investimento do 

governo, apontando as irregularidades no uso do dinheiro público; 

2.1.4. Participar da elaboração das Leis Orçamentárias (LOA e LDO) para 2021 e 

acompanhar sua aprovação para romper com a prática de acordos entre os 

poderes executivo, legislativo e o judiciário, principalmente quanto à previsão de 

investimentos do executivo que é sempre rebaixado com a deliberada intenção de  

congelar salários, subtrair direitos dos servidores e de frustrar as expectativas de 

melhorar a qualidade na prestação dos serviços públicos;  

2.1.5. Denunciar a ausência de dados sobre a arrecadação do IR, oriunda das rendas 

dos servidores, que não aparece no orçamento do Estado, com prejuízo dos 

percentuais vinculados destinados à aplicação na educação e para o pagamento 

dos salários dos/as educadores/as. 

 

2.2. Dos ataques à Gestão Democrática na Educação Pública de Mato Grosso: 

2.2.1. Promover as eleições de Diretores e do CDCE, conforme Lei 7.040/98 e 

garantir a posse e nomeação dos eleitos; 

2.2.2. Municiar as escolas para realizarem todo o processo de eleição para Diretor/a 

de escola conforme Lei nº 7.040/98; 

2.2.3. Fazer ação imediata e intensa em favor da Gestão Democrática, contra o 

seletivo de diretor/a; 

2.2.4. Fazer a luta para garantir a eficácia da Lei 049/98 pela manutenção recusa às 

propostas do governo estadual e produzir material didático pedagógico sobre a 

Gestão Democrática; 

2.2.5. Dar suporte aos TAEs que participaram do seletivo de secretário escolar, em se 

detectando erros do processo; 

2.2.6.  Mobilizar a categoria para “O boicote Moral ao Edital 005/2020 em Defesa da 

Gestão Democrática”; 
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2.2.7.  Mobilizar a comunidade escolar no sentido de garantir a Gestão Democrática;  

2.2.8. Mobilizar as escolas para garantir que o Projeto Político Pedagógico seja 

construído coletivamente nas escolas; 

2.2.9. Formalizar o documento à Assembleia Legislativa de rejeição ao EDITAL 

005/2020 e a Portaria 563/2020 da SEDUC e apoio ao Decreto Legislativo em 

Defesa da Gestão Democrática. 

2.3.  Reforma da Previdência em MT: 

2.3.1. Mobilizar a categoria para a aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLC) 

nº 36/2020, em tramitação na Assembleia Legislativa e que propõe o 

cancelamento do desconto de 14% para todos/as servidores/as aposentados/as 

que recebem menos de R$ 6.101,03 (teto do INSS); 

2.3.2.  Acompanhar a tramitação da ADI em face do art. 149 da Constituição Federal 

alterado com a Reforma do Regime Geral da Previdência; 

2.3.3. Intensificar a mobilização, cobrando o compromisso dos parlamentares com a 

situação dos profissionais da educação; 

2.3.4. Dar continuidade ao Encontro Virtual (de Aposentados e Pensionistas) para 

fomentar a mobilização da categoria contra o confisco nos salários de 

Pensionistas e Aposentados/as. 

 

2.4. Volta às aulas presencias: 

2.4.1. Organizar a nossa defesa intransigente de que as atividades nas unidades 

escolares devem acontecer em condições de segurança sanitária e que valorize a 

vida dos funcionários que já retornaram aos trabalhos e estão sujeitos ao contágio 

coletivo da COVID; 

2.4.2. Dar evidência a campanha aprovada na CNTE de que neste momento a nossa 

defesa é a VIDA; 

2.4.3. Exigir que o retorno das aulas presenciais só aconteçam com a vacina, 

adequação das dependências em situação insalubre a partir dos pareceres do CNE 

e OMS, reafirmando a resolução aprovada no último Conselho de 

Representantes; 

2.4.4. Ratificar as deliberações do último Conselho de Representantes sobre as 

condições de trabalho remoto por parte da SEDUC, obedecendo aos princípios da 

carreira e demais encaminhamentos; 

2.4.5. Fomentar a retomada dos Dossiês das unidades escolares em se pensando do 

retorno às aulas; 

2.4.6. Solicitar que seja feita avaliação das condições de trabalho dos TAE e AAE, 

durante a pandemia, e cobrar ações de segurança sanitária e sem riscos aos 

servidores; 



 

5 
 

2.4.7. Exigir a revogação da Portaria nº 536/2020 e revisão do decreto nº 658/2020 

para garantir que as escolas façam escalas de trabalho para os funcionários/as 

(TAE e AAE) que retornaram às atividades; 

2.4.8. Demandar a testagem em massa da população buscando o controle da COVID 

19, considerando que o governo tem economizado (com água, luz, telefone, 

internet...) com as aulas virtuais; 

2.4.9. Produzir documento para a sociedade explicando o não retorno das atividades 

presenciais; 

2.4.10.  Fazer Dossiê sobre as condições das aulas remotas e das condições das 

unidades escolares, para o retorno das aulas presenciais, devendo o SINTEP 

sistematizar os dados e encaminhar para o Conselho Estadual de Educação, 

Ministério Público, Assembleia Legislativa e SEDUC as denúncias que chegam 

ao SINTEP sobre as dificuldades de retomada do ano letivo não presencial; 

2.4.11. Sistematizar os dados dos formulários via Google para os pais, professores e 

alunos, questionando a formatação das aulas remotas, afim de que este incorpore 

o Dossiê sobre as condições das aulas remotas e off-line. 

 

2.5. Do Concurso Público e da contratação do quadro de pessoal necessário na 

escola: 

2.5.1. Ratificar as resoluções aprovadas que o governo deve cumprir calendário de 

posse dos concursados (no cadastro de reserva e habilitados) para atuarem no ano 

letivo 2020, para todos os cargos e função da Carreira dos profissionais da 

educação em MT, incluindo vigias; 

2.5.2. Exigir a contratação do quadro de profissionais necessário para o atendimento 

aos estudantes; 

2.5.3. Cobrar do governo a formação dos funcionários: Profuncionário e do Curso de 

Formação Técnica de Nível Superior para os funcionários da educação; 

2.5.4. Cobrar do governo a garantia do número de coordenadores, nutrição e vigias. 

 

3. Questões das Redes Municipais: 

 

3.1. Reafirmar no conselho as defesas pela atualização do Piso, jornada e piso aprovado 

no último Conselho de Representantes (OF. CIRC. 027/SGER/2020/SINTEP-MT). 

3.2. As Subsedes deverão atuar no debate e acompanhamento, junto às redes municipais: 

sobre as condições das aulas remotas na rede municipal e sobre as negociações e o 

atendimento da Pauta de Reinvindicação da Rede Municipal; 

3.3. As Subsedes deverão acompanhar os problemas dos Planos de Carreira da Rede 

Municipal, inclusive no que trata do direito à hora atividade na composição da 

jornada de trabalho dos professores e a investida para tirar os funcionários da carreira 
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para subsidiar os encaminhamentos da Secretaria das Redes Municipais, uma vez que 

muitos municípios fazem o debate sobre a reestruturação da carreira; 

3.4. As Subsedes deverão fazer o levantamento sobre a Reforma da Previdência no âmbito 

dos municípios para acompanhamento e orientação das Secretarias competentes da 

Direção Central, considerando que muitos municípios possuem sistema próprio de 

previdência e está com projeto de lei, em discussão a aprovação na Câmara 

Municipal, com o aumento da alíquota para 14%; 

3.5. As Subsedes deverão realizar Seminário Virtual sobre a Reforma da Previdência das 

redes municipais; 

3.6. A Secretaria das Redes Municipais deve encaminhar orientativo sobre a questão da 

carreira nas redes municipais, tomando como parâmetro os princípios de plano de 

carreira. 

 

4. Pautas estatuárias: 

4.1. Aprovada a Prestação de Contas do SINTEP/MT, referente ao período - de maio, 

junho, julho, agosto e setembro do ano de 2019. 

 

5. Calendário de mobilizações 

5.1. DIA - 28 de outubro - Dia do Servidor Público - Só a luta garante direitos! -

Mobilização; 

5.2. DIAS – 19 a 30 de outubro – Etapas municipais do XI Encontro Estadual de 

Educação do SINTEP/MT;  

5.3. DIAS – 03,04,05 e 06 de novembro - XI Encontro Estadual de Educação do 

SINTEP/MT; 

5.4. DIAS - 05 e 06 de dezembro – Conselho de Representes (virtual); 

5.5. DIA - 07 de dezembro – Assembleia Geral da Categoria (virtual); 

5.6. Encaminhar a agenda da CNTE, da CUT e dos movimentos Sociais. 

 

Saudações sindicais, 

 

 

SINTEP/MT - Gestão 2018 a 2021                                  

 


