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Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso 
UTILIDADE PÚBLICA Nº 2.646 DE 04/04/66 – CNPJ: 15.007.842/0003-04 

Sub-Sede de Várzea Grande-MT 

Of. Circ. nº 077/2020                  Várzea Grande, 30 de outubro de 2020. 
 

Ao Ilmo. 
MD. Vereador do Município de VG 
 

Senhor Vereador, 
 

Conforme o Projeto de Lei Complementar (anexo), enviado pela Prefeita Lucimar Campos em 26/10/20 para a 
Câmara de Vereadores, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos Professores da Rede Municipal de VG, 
enfatizamos que somente os professores foram contemplados com o reajuste de 12,84%, referente ao ano de 
2020. 
 
Informamos que nenhum técnico foi contemplado com esse reajuste, tais como: TAE (Técnico de Administração 
Escolar); TDE (Técnico de Desenvolvimento Educacional); TSAE (Técnico de Suporte Administrativo Educacional – 
Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira e Vigilante). 
 

Salientamos que de acordo com a planilha da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (anexa): 1 – O valor do 
impacto financeiro (do reajuste do piso para os professores) está estimado na ordem de R$ 7.811.116,39; 2 – A 
disponibilidade financeira até o período de outubro de 2020, a conta do FUNDEB está com o saldo na importância 
de quase 30 milhões, ou seja, R$ 29.760.869,70. 
 

Considerando que em 2016 e 2017 somente os professores tiveram a recomposição salarial de 11,36% e 
7,64% respectivamente. Em 2018, os professores tiveram 6,81% e os servidores técnicos tiveram 15% e 
em 2019, novamente somente os professores tiveram a recomposição de 4,17%;  
 

Considerando que durante esses quatro anos (2016, 2017, 2018 e 2019), os servidores técnicos – 
merendeiras, vigias, ASG, TDI, TDE, TAE, etc.) ficaram com um déficit acumulado em 14,98% e, se os 
mesmos não tiverem a recomposição de 12,84% neste ano de 2020, ficarão com um déficit ainda maior 
de 27,82% com relação aos professores; 
 

Considerando que esta categoria luta pelo cumprimento da legislação, luta pela recomposição salarial 
de 12,84% para todos os profissionais da educação (professores e servidores técnicos – merendeiras, 
vigias, ASG, TDI, TDE, TAE, etc.), conforme Artigos 69 e 75 da Lei Municipal 3.797/12 (PCCS – Lei de 
Progressão de Carreira dos Servidores da Educação), Lei Federal 11.738/08 (Lei do PSPN), Lei Federal 
12.014/2009 (que reconheceu os funcionários como profissionais da educação) e Lei Federal 12.796/13 
(que equiparou os funcionários aos profissionais do magistério); 
 

Diante dos considerados, solicitamos de V.Sª o costumeiro apoio e empenho para que nos ajude nessa 
luta, fazendo uma intervenção para que a Prefeita Lucimar Campos cumpra as leis já citadas, fazendo o 
reajuste salarial de 12,84% para todos os profissionais da educação (professores e servidores técnicos 
– merendeiras, vigias, ASG, TDI, TDE, TAE, etc.) para que assim, evite maiores prejuízos e para amenizar 
o sofrimento dos servidores técnicos que não suportam mais tamanha injustiça. 
 

Desde já agradecemos o pronto atendimento. 
 

Atenciosamente, 
 

Juscelino Dias de Moura 
Presidente do Sintep/VG 

  

http://www.sintepvg.org/
mailto:sintepvg2@gmail.com

