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Nem bem o ano de 2016 tinha se 
iniciado e o Sintep/VG buscou audi-
ência com Smecel de Várzea Grande 
para tratar do problemas das matrí-
culas na educação infantil e funda-
mental e também, tratar de outras 
pautas relativas ao acordo da greve 
de agosto de 2015. 
Na audiência, a direção do Sintep/VG 
cobrou celeridade nos trabalhos das 
comissões de revisão do enquadra-
mento e do PCCS e alertou a Secre-
tária Zilda Pereira Leite sobre o risco 
de um retorno do movimento grevis-
ta, caso até o final de fevereiro, as 
questões apresentadas não tenham 
sido encaminhadas a contento. 
São três as questões mais urgentes 
a serem imediatamente atendidas 
pela administração: 1) Revisão do 

Enquadramento na carreira com cor-
reção dos salários de imediato; 2) 
Estabelecimento em lei do novo piso 
salarial da carreira de acordo como 
índice de reajuste anunciado em ja-
neiro, que conforme acordo para a 
suspensão da greve, o mesmo será 
aplicado em maio, assegurando o 
pagamento do retroativo a janeiro em 
proposta a ser apresentada à catego-
ria e 3) Revisão do PCCS com enca-
minhamento das questões relativas 
ao ponto como: jornada de trabalho, 
regulamentação de cargos e funções, 
horas atividades, horas extras dos 
vigias, tabelados funcionários não 
profissionalizados e outros. 
Estes são os pontos centrais para a 
avaliação da categoria em fevereiro.  
No dia 12 de fevereiro, o primeiro 

conselho de representantes do ano, 
fará uma avaliação do cenário e de 
posse das informações das comis-
sões, será encaminhado o debate 
para as unidades escolares, sendo 
que  o Conselho definirá ainda no 
mês de fevereiro, data para assem-
bleia geral para avaliar os avanços 
nas questões e deliberar pelos enca-
minhamento com relação ao inicio do 
ano letivo. 
Que cada educador/a tenha consci-
ência da importância de estarmos 
unidos nesta luta para assegurarmos 
nossos direitos. 
A todos/as, um ano de 2016 de mui-
tas lutas e de muitas vitórias, tam-
bém! Lutar Sempre. Desistir Jamais! 
 
A Direção! 

Editorial 
Direção do Sintep/VG aponta urgência de 3 pautas  

do acordo da greve  

FIQUE ATENTO 
A assessoria jurídica do Sindicato 

pode ajudar você! 
 

Se você foi prejudicado ou está sendo prejudi-
cado em algum direito, recorreu à administra-
ção e a mesma não lhe atendeu, o Sintep/VG 
tem assessoria jurídica e pode ajudar você. 
Veja os casos em que você pode reclamar 
seus direitos com ação judicial: 
Verbas salariais não pagas: 13.º salário, 1/3 
de férias, Horas Extras não-pagas; Licenças-
Prêmios e Férias Acumuladas; Reajustes não 
pagos a quem é contratado, entre outros; 
Horas Atividades (Professor) Documentos 
necessários são os mesmos . 
São documentos necessários para entrar 
com ação judicial: ficha financeira ou holerites 
do período correspondente, cópias de protoco-
los requerendo o direito (se houver), documen-
tos pessoais, estar filiado ao Sintep/VG. 

 
Acesse  www.sintepvg.org  

AVISO! 
Não se descuide do estágio Probatório 

Se você completou o tempo do seu estágio probatório, 

não se descuide das cinco avaliações necessárias ao lon-

go de três anos para assegurar a sua estabilidade de efe-

tivo no Serviço Público. 

Caso as avaliações não tenham ocorrido,  é recomendá-

vel que se protocole um requerimento junto à Sad, re-

querendo a sua estabilidade no serviço público. O proto-

colo deve ser feito em duas vias, sendo que uma via fica 

com o servidor para comprovação de protocolo. 

Vencendo o período aquisitivo de estabilidade no estágio 

probatório, em havendo direito de progressão na forma-

ção (progressão nos níveis da carreira), recomenda-se 

também, a entrada com um REQUERIMENTO em protoco-

lo específico para assegurar o direito. 

Quaisquer outras dúvidas, entre em contato com a dire-

ção da subsede ou participe do atendimento da assessori-

a jurídica no Sintep/VG, todas as quintas-feiras das 

16:00  às 17:30 horas. 



Pontos debatidos na audiência com Secretária  municipal 
de educação Zilda Pereira Leite; a Dra Maria José de 
Lima e direção do Sintep Várzea Grande, realizada no 
dia 14/01/2016; 
1 – Redimensionamento das Matriculas: 
A direção do Sintep apresentou os problemas vivencia-
dos pela rede municipal, com relação à falta de vagas 
em várias regiões da cidade, inclusive no centro da cida-
de. Trouxe o debate da necessidade de se cobrar do Go-
verno do Estado sua responsabilidade no atendimento 
da matrícula no Ensino Fundamental para que o municí-
pio cumpra com sua obrigação de assegurar vagas na 
Educação Infantil, compreendendo a creche e a pré-
escola. A secretaria Zilda expõe a necessidade de orga-
nizar a demanda de matriculas no município de Várzea 
Grande. Questionada sobre passar os 4.ºs  e 5.ºs anos 
do EF da EMEB Marilce Benedita  para a Rede estadual, 
esta respondeu que foi uma  decisão  da Smecel. 
 A secretária reconheceu o importante estudo feito pela 
comissão que revelou os problemas de falta de vagas 
em algumas regiões e a necessidade do Governo do Es-
tado participar no atendimento do ensino fundamental 
dos anos iniciais. 
Como medida emergencial,  a Seduc/MT implantará sa-
las móveis na EE Elizabeth Mineiros e  abrirá salas ane-
xas da EE Garcia Neto na região do Chapéu do Sol. 
Encaminhamento: Implantar a comissão inter-secretarias 
(SMECEL E SEDUC)  para elaborar o Regime de Cola-
boração entre Estado e Município estabelecido em lei. 
2 – Trabalhos da comissão de enquadramento:  
A Direção do Sindicato lembrou a secretária da urgência 
de finalização dos trabalhos desta comissão que somen-
te começou a se reunir no início de janeiro. Também foi 
lembrado que esta comissão  é resultado das negocia-
ções para o fim da greve em 2014. Assim, alguns enca-
minhamento ficaram elencados: 
Definir prazo de fevereiro para conclusão dos trabalhos 
da comissão e atualização dos salários de imediato; 
Buscar apoio técnico (contratar se necessário for)  para 
agilizar os trabalhos e apresentar os dados sobre o en-
quadramento de cada profissional; 
Apresentar  proposta de pagamento das diferenças sala-
riais de enquadramento; 
Criar equipe na Smecel e Sad para dar celeridade na 
análise dos processos da revisão do enquadramento pa-
ra além dos trabalhos da Comissão instituída. 
3 – Reestruturação do Plano de Carreira:  
A Direção da Subsede apontou a Revisão do PCCS co-
mo um dos pontos fundamentais das reivindicações da 
categoria e assinalou a necessidade de publicar em por-
taria esta demanda como uma demanda também da co-
missão de revisão do enquadramento e pontuou como 
ações necessárias para este ponto: 
Propor o texto de revisão da Lei 3797/2012 com base 
nas reivindicações da categoria; 
Analisar e corrigir os anexos III e IV  da Lei 3797/2012 
que contém duas tabelas para o Técnico  de Suporte 
Administrativo Educacional fundindo-as; 
Criar as tabelas salariais dos Técnicos  Profissionalizado 
e dos Não-Profissionalizados; 
Definir parâmetros de jornada para o cargo de professor, 
se vai manter a jornada de 25 h/s ou se 30 h/s – a Sme-
cel fará os devidos estudos para este ponto; 

4- Aprovação em lei do reajuste do piso salarial con-
forme  acordo para suspensão da greve:  
A Direção da Subsede argumentou que este ponto foi 
acordado no contexto da suspensão da greve e também 
é tido como ponto fundamental de encaminhamento ime-
diato para estabelecer o novo piso em lei, conforme defi-
nição nacional, mesmo que pelo acordo, o mesmo será 
implantado em maio com o pagamento do retroativo a 
janeiro a ser definido com a categoria. A Secretária Zilda 
leite afirmou que tão logo o índice de reajuste for anunci-
ado, o projeto de lei será enviado à Câmara Municipal de 
Vereadores para aprovação. 
5 – Gratificação das funções de coordenação e se-
cretário escolar:  
A Direção do Sintep/VG reafirmou a urgência de rever os 
valores e as formas de gratificação das funções de coor-
denação se secretário escolar para assegurar valoriza-
ção às estas funções de carreira.  Encaminhamentos 
propostos: 
Definir na reformulação da Lei de Gestão Democrática as 
funções de secretario escolar e, 
Rever a gratificação do coordenador e do secretário es-
colar e encaminhar de imediato projeto de lei  para apro-
vação na Câmara Municipal de Vereadores. 
6 –  Homologação do Estagio Probatório: 
 A Direção da subsede levantou o problema da não ho-
mologação do estágio probatório na rede. Foram encami-
nhamentos debatidos: 
Normatizar junto as escolas a forma de avaliação do es-
tagio probatório; 
Publicar ato declarando a efetividade para os concluintes 
do estagio probatório. 
7 – Situação dos Vigias:  
A Direção da subsede apresentou o problema da jornada 
de horas extras dos vigias, em que os mesmos estão 
trabalhando para além das 30 horas semanais, sendo 
que em termos de horas extras a administração insiste 
em pagar apenas 24 horas extras, quando é comprovado 
que muitos estão trabalhando para além deste quantitati-
vo, o que vem gerando um passivo trabalhista na rede. A 
Direção argumentou também, a necessidade da gestão 
corrigir o atendimento nas unidades escolares com vigias 
nos dias de feriados e sábados e domingos. 
A Smecel assegurou a correção das horas extras e que  
o pagamento das mesmas será  conforme horas traba-
lhadas. A Smecel assegurou, também, que  até 30/01, irá 
definir como será  feita a segurança nos feriados. 
8 - Violência nas escolas:  
A Direção da Subsede de VG apresentou preocupação 
com o quadro de insegurança nas escolas, temendo in-
clusive pela vida dos profissionais da educação naquelas 
escolas que estão sendo alvos de forma direta de vânda-
los e bandidos. A Direção da Subsede reivindicou uma 
maior presença do município e segurança do Estado nos 
bairros onde estas escolas estão sendo atacadas, inclu-
sive para segurança dos profissionais diretamente envol-
vidos e que vem sofrendo ameaças, 
A Smecel afirmou que proporcionou a existência de vigi-
lância para todas as unidades escolares da rede; Afirmou 
também que vem fazendo acompanhamento dos boletins 
de ocorrência para tomar as devidas providencias. 

Sintep/VG se reúne com Secretaria Zilda cobrar reivindicações 


