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CONSTRUINDO NOSSA PAUTA AGENDA DE LUTA

DIREITOS

FOTO FRANKLIN COSTA

UM NOVO CIClO NA CONDUÇãO DA lUTA 
DOS TRAbAlhADORES E TRAbAlhADO-
RAS EM EDUCAÇãO DO CEARá E DO bRA-
SIl inicia-se, e é fundamental radicalizar 
no conteúdo e ampliar nossa percepção.
   
Recuperar a Lei do Piso em sua base origi-
nal é urgente, necessário e possível. Essa 
recuperação passa, necessariamente, pelo 
debate do financiamento. A perspectiva de 
revitalização financeira do FUNDEB e vin-
culação de outras fontes para valorização 
dos profissionais da educação são cami-
nhos necessários para garantir a valoriza-
ção dos trabalhadores da educação.

A nacionalização da carreira dos profis-
sionais da educação, criação do Fundo de 
Equalização e a Vinculação dos Royalties 
no FUNDEB são bandeiras que dialogam 
com a visão sistêmica e unitária da cate-
goria.

Não seremos apenas passageiros no trem 
e muito menos reféns do sectarismo da 
demagogia, do oportunismo e dos interes-
ses eleitoreiros.

A PAUTA EMERGENCIAL PRETENDE 
ZERAR PENDÊNCIAS E COMPROMISSOS 
ASSUMIDOS anteriormente e já apresen-
tar os eixos da pauta de 2014. Eixos estes 
que deverão nortear a construção da 
pauta de 2014, que será construída e de-
batida com o conjunto da categoria em 
plenárias regionais, municipais e apre-
ciada em assembleia geral. Temos ainda 
nossa pauta nacional, da qual ajudamos 
na sua concepção e que serão bandeiras 
da greve nacional dos dias 17, 18 e 19 de 
março de 2014.

PAUTA EMERGENCIAL 
- Benefício alimentação para os profes-

sores contratados por tempo deter-
minado e correção do valor e teto 
remuneratório para recebimento.

- Correção da PVR-FUNDEB com implanta-
ção retroativa.

- Retorno à possibilidade e evolução fun-
cional pela via da progressão horizontal.

- Aposentadoria dos professores deten-
tores da gratificação extraclasse sem 
prejuízo na remuneração.

- Direito à ampliação definitiva de carga-
-horária Decreto e nova lei para os que 
ingressaram antes de 31/12/2003.

- Celeridade nos atos relativos à vida 
funcional dos professores e servidores 
da educação, especialmente ATOS DE 
ESTABILIDADE.

- Convocação de todos os aprovados no 
concurso de 2013.

O SINDICATO APEOC CONTA COM UMA 
bANCA PRóPRIA DE ADVOgADOS ExPE-
RIENTES COM MIlhARES DE VITóRIAS em 
ações judiciais em defesa de seus sócios.
Os advogados do Sindicato APEOC são 
responsáveis pela representação em 
processos administrativos ou judiciais dos 
associados da entidade bem como pela 
consultoria em temas de relevante interes-
se para a categoria.

Entendimentos defendidos pelo Setor Jurí-
dico do Sindicato APEOC  contribuíram para 
mudança de legislação a nível estadual como 
a inclusão de dependente no ISSEC, a cessa-
ção da cobrança de contribuição previdenci-
ária após o nonagésimo dia de afastamento 
e a incorporação da gratificação de extra-
classe do servidor aposentado.

Todas as ações patrocinadas pelo setor 
jurídico são gratuitas para os associados, não 
havendo cobrança de honorários contratuais 
no início ou no final dos processos.
Profissional da Educação, procure o SEU Sin-
dicato, visite o nosso Setor Jurídico e tome 
conhecimento das diversas ações judiciais 
que temos em seu benefício.

SABENDO PARA ONDE IR E 
COmO ChEGAR

GARANTIR CONQUISTAS, 
AmPLIAR DIREITOS E 
VALORIZAÇÃO DA CLASSE

SECRETARIA PARA 
ASSUNTOS JURÍDICOS
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ASSEGURANDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO NO ESTADO DO CEARá

ATUANDO NA DEFESA DE PROFESSORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 

DIÁRIO DE CLASSE é um informativo 
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APEOC  gestão diretoria Unidade 
Pela Valorização da Educação. 
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Somos herdeiros das lutas de companheiros 
e companheiras que lutaram para que o 
caminho da democracia pudesse ser trilhado 
por nós.

Construir um novo ciclo em que a qualifica-
ção e a socialização da informação possam 
ser referência para o embate de propostas e 
não guerra de posições das centrais e parti-
dos, muito menos violência ou fascismo.
Ir ao encontro da categoria intensificando 
as visitas aos locais de trabalho no interior e 
capital para informar e debater no chão da 
escola criando um elo cada vez mais forte 
entre todos os profissionais da educação. 
Dessa relação direta com os trabalhadores 
da educação não abrimos mão. 

Construiremos nossa pauta de 2014 ouvindo 
nossa categoria e deliberando em nossa ins-
tância máxima: nossas assembleias gerais. 

CAMPANHA SALARIAL 2014
- Reajuste salarial de 8,32%, conforme 

correção do piso do magistério.

- Regulamentação, em Lei, do 1/3 da carga 
horária para atividades extraclasse.

- Valorização salarial dos funcionários.

- Lei estadual garantindo aplicação dos 
royalties do petróleo do Estado do Ceará 
nos termos da Lei Federal 12.858/2013.

PAUTA NACIONAL (CNTE)
- 10% do PIB para a educação pública;

- Garantia imediata da destinação dos 
royalties do petróleo para o FUNDEB;

- Destinação dos royalties do petróleo 
dos estados e municípios para a educa-
ção pública, nos mesmos percentuais 
que os royalties da União;

- Resgate da Lei do piso, na sua base origi-
nal, através da nacionalização da carreira.

- Criação do Fundo Nacional de Equalização 
para valorização dos profissionais da 
educação composto pelos recursos 
oriundos dos royalties do petróleo, Fundo 
Social, além da definição de percentual 
dos outros recursos a serem destinados 
à Educação Pública, para promover a 
redução das desigualdades regionais, 
vinculando a efetivação das DIRETRIZES 
NACIONAIS DE CARREIRA (Em LEI FEDERAL), 
tendo como referência a lei 11.738 e a re-
gulamentação do art. 206 da Constituição 
Federal.

EXPEDIENTE

ANÍZIO MELO 
Presidente do Sindicato APEOC

NOVAS AÇÕES JURÍDICAS
AÇÃO COLETIVA URV
O Sindicato APEOC ajuizou ação coletiva em 
substituição de todos os seus sócios buscan-
do a correção salarial de 11,98% referente 
ao prejuízo sofrido pelos servidores públicos 
quando da conversão da moeda nacional no 
ano de 1994. Como os prejuízos decorrentes 
da conversão perduraram até os presentes 
dias, todos os sócios do Sindicato APEOC 
(ativos e aposentados) serão beneficiados 
com o processo. Associe-se para ter direito 
aos benefícios do processo! 

Ao servidor que já é sócio, basta que esteja 
com o cadastro atualizado junto a entidade 
para facilitar o contato quando da execução 
da ação.

AÇÃO TERÇO DE FÉRIAS
A legislação determina que o professor da 
Rede Estadual goze 45 dias de férias e o da 
Rede municipal de Fortaleza goze 60 dias 
de férias. Descumprindo a legislação, tanto 
Estado do Ceará quanto município de Forta-
leza vêm insistindo em não pagar o terço de 
férias constitucional aos professores refe-
rentes a todos os dias de férias, acarretando 

prejuízos aos professores que devem buscar 
o Sindicato APEOC para ajuizamento de ação 
de cobrança.

O sócio do Sindicato APEOC deve procurar 
a entidade com cópia autenticada de RG e 
CPF, comprovante de endereço e último 
contracheque, assinar a procuração e dar 
entrada no processo.  O sindicato apeoc ofe-
rece aos sócios serviços jurídicos sem custo 
nenhum para o servidor no início ou no final 
do processo.

AÇÃO EM BENEFÍCIO DOS PROFESSO-
RES TEMPORÁRIOS
O Sindicato APEOC, na qualidade de entidade 
sindical representativa da categoria dos Pro-
fissionais da Educação do Estado do Ceará, 
ajuizará ação visando a assegurar a estes 
profissionais Direitos Fundamentais Sociais 
básicos que lhes vem sendo negados, como 
Décimo Terceiro Salário e Férias.

A ação visa a garantir direitos de milhares de 
profissionais da educação contratados tem-
porariamente e para ser beneficiado com a 
ação judicial, é necessário que o professor 
procure a entidade e preencha uma autori-
zação de substituição processual.  



FORTALEÇA NOSSAS LUTAS

E NOSSA UNIDADE

Como faço

para me

filiar ?

de nosso
sindicato

Seja sócio

Entre em contato e agende uma 
visita do diretor ou funcionário
do Sindicato APEOC

Fone/Fax: (85) 3064 3212
Ligações do Interior: 0800 726 3231

Há mais de 50 anos o Sindicato APEOC 
representa a mais importante entida-
de da classe dos trabalhadores na 
educação pública cearense. Em sua 
história, tem o respaldo de inúmeras 
conquistas a favor dos professores e 
servidores em educação e cultura do 
Estado e municípios do Ceará.

Sua participação como associado for-
talece nossa organização. Ajude-nos a 
garantir um futuro melhor para todos 
os trabalhadores da educação pública 
do Ceará e de todo o Brasil.
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SALáRIO

POR APEOC   iNFOGRÁFICO JÚNIOR PImENTA

VARIAÇÃO 2011-2014
INDICADORES DE REmUNERAÇÃO DO mAGISTÉRIO CEARENSE

O Gráfi co acima demonstra que, compara-
dos a quaisquer indexadores de correção 
salarial, os ganhos de todas as categorias 
acima detalhadas foram superiores. Exceto 
o especialista quando comparado à variação 
do piso salarial, em que este aumentou 43% 
e aquele 42% no mesmo período. Vale ainda 
ressaltar que os ganhos apresentados acima 
são os ganhos mínimos. Nos gráfi cos de linha 

do tempo, constarão os ganhos mínimos e 
máximos de cada um deles, os períodos em 
que ocorreram e como ocorreram.

Demais servidores do GOVERNO (saúde, 
infraestrutura, assistência social, etc.), em sua 
maioria, tiveram ganhos aproximadamente 
iguais à infl ação nesse mesmo período, ou 
seja, ganhos aproximados de 19,4%.

Que a emenda que possibilita a utilização dos recursos dos Royalties para o paga-
mento de salários foi proposta do sindicato APEOC junto ao congresso nacional.

Que a única luta que obteve avanços consideráveis na remuneração entre 2011 e 
2013 foi a categoria cearense.

Que a proposta de nacionalização da carreira foi aprovada no congresso da CNTE 
e hoje é pauta nacional,  e foi originada na APEOC.
 
A proposta de vincular recursos da união, estados e municípios com a valorização 
dos profi ssionais da educação, mais uma pauta nacional, é da APEOC.

Que entre 2011 e 2013 realizamos Debates, mobilizações com propostas sobre 
fi nanciamento e nacionalização da carreira. Foram mais 400 escolas públicas 
visitadas, dezenas de palestras e debates, mais 300 .000 km rodados, 162 muni-
cípios visitados.

Fonte: Assessoria técnica do Sindicato APEOC
Ganho mínimoInflação

salário mínimo

19,4%

32,8%

graduado

19,4%

74%

especialista

19,4%

42%

mestre

19,4%

50%

doutor

19,4%

70%

temporário

19,4%

58%

piso salarial

19,4%

43%

VOCÊ SABIA?



gRADUADOS
2011
a) Progressões de 2009 e 2010 para 100% dos 

aptos (Decretos Nº 30.574 e 30.575, de 08 
de junho de 2011), incidindo indiretamente 
nas verbas PNI e regência de classe.

b) Aumento de 7,5% em Novembro para to-
dos os professores ativos e aposentados.

c) Aprovação da LEI APEOC (Lei 15.064) ele-
vando para 80% o percentual mínimo do 
FUNDEB para pagamento de professores.

2012
a) Revisão geral de 7,0% em Janeiro para todos os 

professores ativos e aposentados.

74% a 84%

GRADUADOS
40h Semanais

2011

Janeiro

2012

Janeiro

2014

Janeiro

2013

Janeiro DezembroOutubroJulho Novembro

58%

TEMPORÁRIOS
40h Semanais

2011

Janeiro

2012

Janeiro

2014

Janeiro

2013

Janeiro DezembroOutubroJulho Novembro

R$ 1.284,61 R$ 1.451,61 R$ 1.571,12 R$ 1.833,91R$ 1.681,11 R$ 1.927,72 R$ 1.927,72 R$ 2.028,92 

R$ 1.451,61 R$ 1.571,12 R$ 2.351,11R$ 1.681,11 R$ 2.444,92 R$ 2.546,08  Até 10%
2 progressões

 Até 15%
3 progressões

42% a 62%

ESPECIALISTAS
40h Semanais

2011

Janeiro

2012

Janeiro

2014

Janeiro

2013

Janeiro DezembroOutubroJulho Novembro

R$ 2.159,31 R$ 2.321,26 R$ 2.783,86R$ 2.483,76 R$ 2.922,35 R$ 3.071,82  Até 10%
2 progressões

 Até 15%
3 progressões

50% a 64%

MESTRES
40h Semanais

2011

Janeiro

2012

Janeiro

2014

Janeiro

2013

Janeiro DezembroOutubroJulho Novembro

R$ 2.624,66 R$ 3.083,98 R$ 3.543,46R$ 3.293,46 R$ 3.727,24 R$ 3.925,44  Até 10%
2 progressões

 Até 10%
3 progressões

70% a 87%

DOUTORES
40h Semanais

2011

Janeiro

2012

Janeiro

2014

Janeiro

2013

Janeiro DezembroOutubroJulho Novembro

R$ 3.038,37 R$ 4.177,76 R$ 4.648,02R$ 4.448,02 R$ 4.896,23 R$ 5.163,91  Até 10%
2 progressões

 Até 10%
3 progressões

4

Interior mobilizado Debate valorizando os professores O debate não tem idadeAposentados atuantes mobilização nas praças

Linha do
tempo de
ganhos
gANhOS REAIS NA 
REMUNERAÇãO DOS 
PROFESSORES EM TODAS
AS CATEgORIAS    

TEMPORáRIOS

2011
a) Equiparação salarial do professor temporá-

rio graduado ou graduando ao do venci-
mento base e regência do primeiro nível do 
graduado (Lei N° 14.954).

b) Aumento de 7,5% em Novembro para to-
dos os professores ativos e aposentados.

c) Aprovação da LEI APEOC (Lei 15.064) ele-
vando para 80% o percentual mínimo do 
FUNDEB para pagamento de professores.

2012
a) Revisão geral de 7,0% em Janeiro para to-

dos os professores ativos e aposentados.

mOBILIZAÇÃO E CONQUISTAS

TEXTO APEOC   INFOGRÁFICO JÚNIOR PImENTA

b) Criação da PVR no valor de R$ 152,82.
c) Início da ampliação da jornada de planeja-

mento, passando de 1/5 para 1/4.
d) Pagamento do Abono Planejamento para 

professores lotados em sala de aula.

2013
a) Revisão geral de 5,58% em Janeiro para 

todos os professores ativos e aposentados.
b) Pagamento do Abono Geral para todos os 

professores ativos, referente ao exercício 
Fundeb 2012.

c) 1/3 de planejamento implantado no início 
do ano letivo.

2014
a) Revisão geral de 5,7% em Janeiro para to-

dos os professores ativos e aposentados.

APEOC PRESENTE NAS LUTAS



b) Criação da PVR variando entre R$ 670,00 a R$ 320,00.
c) Início da ampliação da jornada de planeja-

mento, passando de 1/5 para 1/4.
d) Pagamento do Abono Planejamento para 

professores lotados em sala de aula.

2013
a) Revisão geral de 5,58% em Janeiro para todos os 

professores ativos e aposentados.
b) Pagamento do Abono Geral para todos os pro-

fessores ativos, referente ao exercício Fundeb 
2012.

c) 1/3 de planejamento implantado no início do 
ano letivo.

d) Pagamento de progressões 2011, 2012 e 2013 
para 60% dos aptos utilizando critérios objetivos, 
com transparência e celeridade, incidindo indire-
tamente nas verbas PNI e Regência de Classe.

2014
a) Revisão geral de 5,7% em Janeiro para to-

dos os professores ativos e aposentados.

ESPECIAlISTAS

2011
a) Progressões de 2009 e 2010 para 100% 

dos aptos (Decretos Nº 30.574 e 30.575, 
de 08 de junho de 2011), incidindo in-
diretamente nas verbas PNI e Regência 
de Classe.

b) Aumento de 7,5% em Novembro para to-
dos os professores ativos e aposentados.

c) Aprovação da LEI APEOC (Lei 15.064) ele-
vando para 80% o percentual mínimo do 
FUNDEB para pagamento de professores.

2012
a) Revisão geral de 7,0% em Janeiro para to-

dos os professores ativos e aposentados.
b) Criação da PVR no valor de R$ 300,00.
c) Início da ampliação da jornada de planeja-

mento, passando de 1/5 para 1/4.
d) Pagamento do Abono Planejamento para 

professores lotados em sala de aula.

2013
a) Revisão geral de 5,58% em Janeiro para 

todos os professores ativos e aposentados.
b) Pagamento do Abono Geral para todos os 

professores ativos, referente ao exercício 
Fundeb 2012.

c) 1/3 de planejamento implantado no início 
do ano letivo.

d) Pagamento de progressões 2011, 2012 
e  2013 para 60% dos aptos utilizando 
critérios objetivos, com transparência e 
celeridade, incidindo indiretamente nas 
verbas PNI e Regência de Classe.

2014
a) Revisão geral de 5,7% em Janeiro para to-

dos os professores ativos e aposentados.

MESTRES
2011
a) Progressões de 2009 e 2010 para 100% dos 

aptos (Decretos Nº 30.574 e 30.575, de 08 
de junho de 2011), incidindo indiretamente 
nas verbas PNI e Regência de Classe.

b) Aumento de 7,5% em Novembro para to-
dos os professores ativos e aposentados.

c) Ampliação do percentual de Regência de 
Classe de 10% para 20%, inclusive para 
servidores APOSENTADOS.

d) Aprovação da LEI APEOC (Lei 15.064) ele-
vando para 80% o percentual mínimo do 
FUNDEB para pagamento de professores.

2012
a) Revisão geral de 7,0% em Janeiro para to-

dos os professores ativos e aposentados.
b) Criação da PVR no valor de R$ 250,00.
c) Início da ampliação da jornada de planeja-

mento, passando de 1/5 para 1/4.
d) Pagamento do Abono Planejamento para 

professores lotados em sala de aula.
e) Repercussão do aumento de regência de 

classe 10% para 20% nos aposentados.

2013
a) Revisão geral de 5,58% em Janeiro para 

todos os professores ativos e aposentados.
b) Pagamento do Abono Geral para todos os 

professores ativos, referente ao exercício 
Fundeb 2012.

c) 1/3 de planejamento implantado no início 
do ano letivo.

d) Pagamento de progressões 2011, 2012 e 
2013 para 60% dos aptos utilizando critérios 
objetivos, com transparência e celeridade, 
incidindo indiretamente nas verbas PNI e 
Regência de Classe.

2014
a) Revisão geral de 5,7% em Janeiro para to-

dos os professores ativos e aposentados.

DOUTORES
2011
a) Progressões de 2009 e 2010 para 100% dos 

aptos (Decretos Nº 30.574 e 30.575, de 08 
de junho de 2011), incidindo indiretamente 
nas verbas PNI e Regência de Classe.

b) Aumento de 7,5% em Novembro para to-
dos os professores ativos e aposentados.

c) Ampliação do percentual de Regência de 
Classe de 10% para 40%, inclusive para 
servidores APOSENTADOS.

d) Aprovação da LEI APEOC (Lei 15.064) ele-
vando para 80% o percentual mínimo do 
FUNDEB para pagamento de professores.

2012
a) Revisão geral de 7,0% em Janeiro para to-

dos os professores ativos e aposentados.
b) Criação da PVR no valor de R$ 200,00.
c) Início da ampliação da jornada de planeja-

mento, passando de 1/5 para 1/4.

d) Pagamento do Abono Planejamento para 
professores lotados em sala de aula.

e) Repercussão do aumento de regência de 
classe para os aposentados.

2013
a) Revisão geral de 5,58% em Janeiro para 

todos os professores ativos e aposentados.
b) Pagamento do Abono Geral para todos os 

professores ativos, referente ao exercício 
Fundeb 2012.

c) 1/3 de planejamento implantado no início 
do ano letivo.

d) Pagamento de progressões 2011, 2012 
e 2013 para 60% dos aptos utilizando 
critérios objetivos, com transparência e 
celeridade, incidindo indiretamente nas 
verbas PNI e Regência de Classe.

2014
a) Revisão geral de 5,7% em Janeiro para to-

dos os professores ativos e aposentados.

74% a 84%

GRADUADOS
40h Semanais

2011

Janeiro

2012

Janeiro

2014

Janeiro

2013

Janeiro DezembroOutubroJulho Novembro

58%

TEMPORÁRIOS
40h Semanais

2011

Janeiro

2012

Janeiro

2014

Janeiro

2013

Janeiro DezembroOutubroJulho Novembro

R$ 1.284,61 R$ 1.451,61 R$ 1.571,12 R$ 1.833,91R$ 1.681,11 R$ 1.927,72 R$ 1.927,72 R$ 2.028,92 

R$ 1.451,61 R$ 1.571,12 R$ 2.351,11R$ 1.681,11 R$ 2.444,92 R$ 2.546,08  Até 10%
2 progressões

 Até 15%
3 progressões

42% a 62%

ESPECIALISTAS
40h Semanais

2011

Janeiro

2012

Janeiro

2014

Janeiro

2013

Janeiro DezembroOutubroJulho Novembro

R$ 2.159,31 R$ 2.321,26 R$ 2.783,86R$ 2.483,76 R$ 2.922,35 R$ 3.071,82  Até 10%
2 progressões

 Até 15%
3 progressões

50% a 64%

MESTRES
40h Semanais

2011

Janeiro

2012

Janeiro

2014

Janeiro

2013

Janeiro DezembroOutubroJulho Novembro

R$ 2.624,66 R$ 3.083,98 R$ 3.543,46R$ 3.293,46 R$ 3.727,24 R$ 3.925,44  Até 10%
2 progressões

 Até 10%
3 progressões

70% a 87%

DOUTORES
40h Semanais

2011

Janeiro

2012

Janeiro

2014

Janeiro

2013

Janeiro DezembroOutubroJulho Novembro

R$ 3.038,37 R$ 4.177,76 R$ 4.648,02R$ 4.448,02 R$ 4.896,23 R$ 5.163,91  Até 10%
2 progressões

 Até 10%
3 progressões
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RECURSOS 2012-2013

6

POR APEOC   iNFOGRÁFICOS JÚNIOR PImENTA

LEI APEOC GARANTE 
INVESTIMENTOS DO FUNDEB 
PARA OS PROFESSORES 

POSSIBILIDADE DE GANHOS 
DO FUNDEB DO CEARÁ COM A 
PROPOSTA DA APEOC 

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DE mANUTENÇÃO E DESENVOLVImENTO DA EDUCAÇÃO BáSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ANO / 2012

O ano de 2012 contou com o mais favo-
rável dos cenários, pois foi neste ano em 
que a Lei 15.064 (Lei Apeoc) foi aplicada. 
Esta Lei, vale mais uma vez destacar, fez 
com que o Governo do Estado aplicasse 
77% do FUNDEB com o magistério no ano 
de 2012 e gerou a obrigação de aplicação 
de 80% no ano de 2013.

Como fora dito, o cenário foi muito favorá-
vel pelo simples fato de terem-se aplicados 
64,24% do FUNDEB com o magistério 
em 2011 (fonte: Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária – RREO – Anexo X) 
e ter-se que atingir 77% em 2012. houve, 
portanto, um folga de 12,76%, aproxi-

madamente, a ser utilizada no ano de 
2012. Esta folga foi consumida através da 
implantação dos seguintes direitos:
Reajuste de 7% em janeiro de 2012, como 
encerramento do ciclo de reajustes pro-
postos ao final da greve: 7,5% em 2011 + 
7% em janeiro de 2012;

- Implantação da Parcela Variável de 
Redistribuição do FUNDEB – PVR/
FUNDEB em outubro;

- Alteração da jornada de planejamen-
to de 20% com extraclasse para 25% 
com extraclasse;

- Concessão do Abono de 1/3 pra planeja-
mento. Abono que consistiu em remune-
rar aqueles profissionais que exerceram, 
em sala de aula, tempo adicional se com-
parados ao previsto na Lei do Piso;

- Concessão de Abono geral, de modo a 
atingir-se 77% do FUNDEB de apli-
cação com o magistério. Este abono 
teve valor superior a 1 remuneração 
de cada servidor.

Os dados ao lado indicam que 9,5% 
do FUNDEB foram utilizados para os 
direitos: Abono 1/3, abono geral, PVR-
FUNDEB e implementação gradativa do 
terço de planejamento. Cerca de R$ 107 
milhões de reais foram aumentados em 
aplicação com o magistério, originados 
da LEI APEOC.

Ressalte-se também que o salto de apli-
cação de recursos de 2011 para 2012 foi 
de R$ 157,5 milhões, saindo de R$ 712,6 
milhões em 2011 para R$ 870,1 milhões 
em 2012. 

ANO / 2013

O ano de 2013 já não apresentava tanta 
possibilidade de folgas em recursos, uma 
vez que teríamos a passagem de 77% 
do FUNDEB (em 2012) aplicados com o 
magistério para 80% (em 2013). Ademais, 
foi neste ano em que ocorreu a integrali-
zação das horas de atividades extraclasse, 
implementando por completo o terço de 
planejamento.

Vejamos em quais direitos foram aplicados 
os recursos do FUNDEB no ano de 2013:
- Reajuste geral de 5,5% em janeiro de 2013;

- Consolidação da Parcela Variável de 
Redistribuição do FUNDEB – PVR/FUN-
DEB– para todo o ano de 2013;

- Alteração da jornada de planejamento 
de 25% com extraclasse para 33% com 
extraclasse;

- Aumento das gratificações dos gestores;

- Concessão de todas as progressões 
atrasadas (2011, 2012) e implantação da 
progressão do ano de 2013. Além da pas-
sagem de uma referência para a outra, os 
professores receberão a diferença salarial 
devida pelo Estado pelo fato de não te-
rem progredido na data prevista no Plano 
de Carreira.

Os dados ao lado indicam que, apesar de a 
Lei projetar 80% de aplicação do FUNDEB 
com o magistério em 2013, foram aplica-
dos 81,2%. Destes, 13,7% do FUNDEB foram 
utilizados para os direitos: Progressões 

(2011, 2012, 2013), gratificação de gesto-
res, PVR-FUNDEB e implementação final 
do terço de planejamento. Cerca de R$ 
163 milhões de reais foi o custo desses 
direitos, também proporcionados pela 
margem de aplicação do FUNDEB estabe-
lecida pela Lei APEOC.

Vale acrescentar ao ano de 2013 algumas 
outras conquistas importantes:
- O Concurso público;
- A ampliação definitiva;
- O compromisso de celeridade no reco-

nhecimento de novos títulos de especia-
lista, mestre e doutor dos profissionais 
que estarão finalizando o estágio proba-
tório, de modo a implantar em folha de 
pagamento mais rapidamente. 

As perspectivas futuras defendidas pela 
APEOC quanto ao financiamento da 
Educação e a possibilidade de propor-
cionar novos ganhos aos profissionais de 
educação estão perfeitamente traduzidas 
na mais recente campanha:

ROYAlTIES 
NO FUNDEb
O FUNDEB, como o maior viabilizador do 
financiamento educacional do País, e 
também como um instrumento consolida-
do, em sua mecânica, precisa ser “revitali-

zado” em recursos, de modo a proporcio-
nar o cumprimento dos mecanismos legais 
e gerar ganhos reais nas carreiras dos 
profissionais de educação. Por isso, enten-
demos que utilizar o royalties do petróleo 
como um recuso que venha a compor  as 
receitas da complementação da união 
do FUNDEB proporcionaria a redução das 
desigualdades de receitas educacionais 
em todo o País e ajudaria a revigorar o 
FUNDEB.

Faremos uma simples simulação dos resul-
tados da aplicação dos royalties do petróleo 
na complementação da União ao FUNDEB, 

assumindo um horizonte de projeção de 
royalties mais de médio prazo: recursos 
gerados pela exploração do petróleo no ano 
de 2020.

Neste caso, o Estado do Ceará saltaria de 
um valor por aluno previsto em 2013 de R$ 
2.221,73 para R$ 2.821,17. Outros 11 estados 
nacionais também experimentariam aumen-
tos no valor por aluno anual do FUNDEB e 
teríamos, portanto, uma maior equalização 
desse parâmetro.

Vejamos em quanto aumentariam os re-
cursos do FUNDEB no Estado do Ceará em 
cada ano caso fosse obtido sucesso com 
mais essa campanha.  
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Ganho salarial médio 
na carreira atingiu 
55% no período 
2011-2014. 
Menores ganhos são de 42% e, ainda assim, 
quase igualam-se à variação do piso salarial 
do período, que foi de 43%. Maiores ganhos 
ultrapassam 80%.

INVESTIMENTO DO FUNDEB 
COM PROFESSORES 

PVR-FUNDEB (out-dez com 13°)

 Jornada: 25% de planejamento

Folha reajustada (jan acordo 7%)

TOTAL

      Abono: 1/3 planejamento

Abono geral

15,8 milhões

23,9 milhões

762,5 milhões

870,1 milhões

17,9 milhões

50 milhões

2012
77%

93,6 milhões

56,0 milhões

805,0 milhões

968,7 milhões

6,1 milhões

PVR-FUNDEB (2013)

Jornada: 33% de planejamento

Reajuste de folha (jan 5,58%) 

TOTAL

Progressões (2011 a 2013)*

* Adicionais aos R$ 6 milhões,  R$ 5 milhões foram retirados do 
   Tesouro Estadual para complementar o valor das progressões.

Gratificação de gestores 8,0 milhões

2013
81,2%

Antes da lei APEOC
2011

63,5%



Nacionalização da carreira com diretrizes em Lei Federal
Royalties do petróleo para a valorização dos educadores e
investido nos estados e muncipios nos mesmos percentuais 
que os Royalties da união

Carreira e jornada para todos os profissionais da educação
Contra a proposta de reajuste dos governantes e o INPC
10% do PIB para a educação pública
Pelo cumprimento da lei do Piso
Votação imediata do PNE

Criação do Fundo Nacional de Equalização e efetivação das 
diretrizes nacionais de carreira (em lei federal)

LUTA
NACIONAL


