
1

Santana do Cariri-CE - Publicação Nº 01  - Maio/2017

O Sindicato APEOC recebeu, na última segunda- 
feira (15 de maio), o vice-presidente da Comissão Muni-
cipal de Santana do Cariri, Vital Nunes da Rocha, para es-
clarecer algumas dúvidas jurídicas relativas ao processo 
de liberação dos recursos do precatório do Fundef para 
os professores da região. O vice-presidente estadual, Re-
ginaldo Pinheiro, e os assessores jurídicos Ítalo Bezerra e 
Augusto Neto também participaram da reunião.

Até o momento, o montante de aproximadamente 
R$ 9 milhões encontra-se bloqueado pela Justiça, devi-
do a uma ação promovida pelo Sindicato dos Servidores 
Municipais de Santana do Cariri. Desse valor, o percentu-
al de 40% já foi liberado para ser aplicado na Educação 
do município, como manda a Lei do Fundef. Entretanto, 
o bloqueio deve ser extinto a pedido da promotora de 
Justiça, Camila da Silva Vieira, que entendeu o direito 
dos profissionais da Educação aos recursos. O município 
agora aguarda a determinação do juiz para distribuição 
da verba.

O Sindicato APEOC, que entrara com pedido na Jus-
tiça para reter a verba e evitar que a Prefeitura gastasse 
os recrusos do Fundef em outras áreas, esclareceu que, 

caso a Justiça determine o desbloqueio do montante e o 
recurso seja distribuído entre os profissionais do magis-
tério conforme lei aprovada, a ação da APEOC  perderá 
o objetivo e em nada afetará na distribuição dos recur-
sos aos professores de Santana do Cariri.

O Sindicato APEOC reivindicou junto à Prefeitura 
a definição dos critérios de divisão do precatório do  
Fundef e conquistou, junto à categoria, a aprovação da 
Lei Municipal nº 789 que define as normas para o rateio 
do montante. Todos os professores que atuaram nos 
anos de 1999 a 2016 vão ser beneficiados pelo rateio, 
devendo ser considerada a jornada de trabalho e a ti-
tularidade de cada profissional. Serão 747 profissionais 
contemplados. 
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Sindicato APEOC continua na luta pelo 
pagamento do precatório do Fundef
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Garantia do reajuste salarial de 8% do piso salarial do Magistério, acima do reajuste nacional e linear para 
todos os professores;

Aprovação de Lei Municipal, enviada pelo Executivo, e aprovada por unanimidade no Legislativo, de acordo 
com a proposta apresentada e definida pela Comissão Municipal APEOC nas assembleias realizadas, garan-
tindo o rateio do Precatório do Fundef para todos os professores de 1999 a 2016, observando a proporcio-
nalidade de carga-horária, tempo de serviço e titulação;

Aprovação de Lei Complementar garantindo a incorporação do Acréscimo 2015 no salário base dos profes-
sores;

Análise, discussão e aprovação, em Assembleia Extraordinária de professores do PCCR do Magistério.

Planejamento para 2017

Conquistas de 2017
A Comissão Municipal do Sindicato APEOC em Santana do Cariri se mantém firme na luta. Com muito empenho, 
os dirigentes são habilidosos na negociação com a Prefeitura e avançam em conquistas para toda a categoria. Em 
2017, já vencemos muitas batalhas:

Greve Geral 28/04

Assembleia do PPCR 12/05


