APRESENTAÇÃO
Estamos apresentando aos trabalhadores e trabalhadoras em educação do
Ceará mais um informativo fundamentado em dados e estudos que tem
como objetivo qualificar a intervenção
de nossa categoria nos temas referentes à educação e valorização de todos
seus profissionais.
Temos feito todos os esforços para
garantir o bom debate tanto internamente com nossos pares como
externamente com toda sociedade.
Nesse ínterim, entendemos que as
mudanças necessárias para garantir uma escola pública de qualidade
com dignidade, para quem nela estuda

Anízio Melo

Professor e Presidente do
Sindicato APEOC

ou trabalha, passam fundamentalmente pelo reconhecimento e pela
responsabilidade da população de nosso país. Sociedade esta que se
faz necessitada de um projeto educacional de estado direcionado ao
desenvolvimento com distribuição de renda e focado na construção
de um conhecimento voltado para um meio-ambiente sustentável e
socialmente mais justo.
Neste sentido, entendemos que a escola pública e seus profissionais
são a estrutura e o veículo que podem conduzir à cicatrização das
mazelas sociais secularmente impostas à classe trabalhadora em
nosso país e permita que essa mesma classe trabalhadora se faça
mais preparada para os enfrentamentos e desafios que são postos no
nosso cotidiano. Portanto, nossas lutas têm que estar calcadas em táticas e estratégias que vislumbrem um grande enlace entre trabalhadores em educação e a sociedade com o foco na garantia de recursos
tanto quanto sejam necessários para acelerar e efetivar uma educação plena onde os artífices do processo ensino aprendizagem sejam
reconhecidos e valorizados pela sociedade e pelos governos.
Chegou a hora de ousar, chegou a hora de reagir ao processo que
tenta estancar os efeitos positivos em prol da valorização da educação
causados pela Lei do Piso operado de forma meticulosa e perversa
pelos gestores. Não conseguiremos sem compreendermos o complexo
mundo dos números e da legislação.
Esta cartilha pretende ser fio condutor para nossa categoria na rede
estadual e municipal no intuito de socializar informação e assim garantir força, conhecimento e responsabilidade coletiva de nossa gente
com a construção de um mundo melhor.
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FUNDEB
Como é Formado o FUNDEB? De onde vêm os recursos?
Composto de 8 fontes (ver Figura 1), a arrecadação do FUNDEB
funciona como uma “cesta” de recursos que reúne 20% das fontes
componentes do fundo provenientes de todos os entes federados de
um Estado (Municípios e o Governo do Estado).
Além dos 20% da maior parte das fontes, há a Complementação da
União. Este recurso corresponde à parte de competência do Governo Federal, repassada para equalizar o Valor por Aluno Anual de
alguns estados de baixa arrecadação própria de recursos (Alagoas,
Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco,
Piauí e Rio Grande do Norte).
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Figura 1

FUNDEB, PISO SALARIAL E CARREIRA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Depois de composta a cesta de recursos, como ela
é redistribuída?
Logo que arrecadados, os recursos são redistribuídos dentro do próprio estado através da proporção em matrículas que cada ente (Município ou Governo) apresenta (ver Figura 2). Fica evidenciada a importância da manutenção do número de matrículas, não apenas como
uma política educacional, mas também como forma de evitar perda
de recursos e consequentemente redução de investimentos na área.

REDISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
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Figura 2
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E no Ceará, quais os impostos/transferências que
mais contribuem para a composição do FUNDEB?
No Ceará, o ICMS, o FPE, o FPM e a Complementação da União são
os pilares de receitas do FUNDEB (ver Tabela 1). O ICMS e a Complementação da União contribuíram, em 2011, com 61% dos recursos
totais do FUNDEB cearense, o que demonstra forte influência do comércio e da indústria cearenses (ICMS) no FUNDEB.

Arrecadação do Governo do Estado do Ceará em 2011
PArticipação das fontes
sobre o total

21%

FPE

R$ 229.459.874,91

FPM

R$ 170.679.610,79

ICMS

R$ 335.477.627,62

LK

R$ 1.653.151,71

0,2%

ITCMD

R$ 2.206.683,15

0,2%

IPI - EXP

R$ 1.828.631,10

0,2%

IPVA

R$ 20.370.750,08

ITR

R$ 85.157,11

R$ 327.927.718,11

Total fundeb 2011 governo
R$ 1.089.689.195,71
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31%

1,9%
0%

30%

100%

Tabela 1

complementação da união

15,6%
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Como pode o ICMS contribuir com 31% do FUNDEB
cearense (tabela 1) se, há pouco, foi demonstrado
que cada fonte contribui apenas com 20% para a
composição do FUNDEB?
De fato, cada fonte contribui com apenas 20% para a composição do
FUNDEB estadual. Ocorre que, como o ICMS cearense tem forte arrecadação frente aos demais componentes, os 20% dele representam
31% do total da cesta de recursos do FUNDEB.

Depois de arrecadados os recursos, como podem
ser utilizados para a evolução do desempenho
educacional de cada ente estadual?
De início, é sabido que, no mínimo 60% dos recursos totais do FUNDEB devem ser destinados ao Magistério (professores e profissionais
que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como: direção ou
administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública. Os
recursos restantes devem ser aplicados com ações de manutenção e
desenvolvimento, também da educação básica pública.
O art. 70 da LDB enumera as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino:

A Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos
profissionais da educação – estão contemplados nesse
grupo as despesas realizadas com:
habilitação de professores leigos;
capacitação dos profissionais da educação (magistério e outros servidores em exercício na educação básica), por meio de programas
de formação continuada;
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remuneração dos profissionais da educação básica que desenvolvem
atividades de natureza técnico-administrativa (com ou sem cargo
de direção ou chefia) ou de apoio, como, por exemplo, o auxiliar de
serviços gerais, o auxiliar de administração, o(a) secretário(a) da
escola, etc., lotados e em exercício nas escolas ou órgão/unidade
administrativa da educação básica pública;

B Aquisição, manutenção, construção e conservação de
instalações e equipamentos necessários ao ensino:

aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção
de prédios, destinados a escolas ou órgãos do sistema de ensino;
ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e
quadras de esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso
exclusivo do sistema de ensino;
aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo das necessidades do sistema da educação básica pública (carteiras e cadeiras, mesas, armários, mimeógrafos, projetores,
computadores, televisores, antenas, etc.);
manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis,
equipamentos eletroeletrônicos, etc.), seja mediante aquisição de
produtos/serviços necessários ao funcionamento desses equipamentos (tintas, graxas, óleos, energia elétrica, etc.), seja mediante a
realização de consertos diversos, reparos, recuperações, reformas,
reposição de peças, revisões, etc.);
reforma, total ou parcial, de instalações físicas (rede elétrica,
hidráulica, estrutura interna, pintura, cobertura, pisos, muros,
grades, etc.) do sistema da educação básica.
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C Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino:
aluguel de imóveis e de equipamentos;
manutenção de bens e equipamentos (incluindo a realização de
consertos ou reparos);
conservação das instalações físicas do sistema de ensino prioritário
dos respectivos entes federados;
despesas com serviços de energia elétrica, água e esgoto, serviços
de comunicação, etc.

D Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando
precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à
expansão do ensino:

levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino),
objetivando o aprimoramento da qualidade e à expansão do atendimento no ensino prioritário dos respectivos entes federados;
organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas
que visam à elaboração de programas, planos e projetos voltados ao
ensino prioritário dos respectivos entes federados.

E Realização de atividades–meio necessárias ao
funcionamento do ensino:

despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas
ao adequado funcionamento da educação básica, dentre as quais
pode se destacar: serviços diversos (de vigilância, de limpeza e conservação, dentre outros), aquisição do material de consumo
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utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema (papel, lápis, canetas, grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas,
água, produtos de higiene e limpeza, tintas, etc.).

F Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas
públicas e privadas:

ainda que na LDB esteja prevista esta despesa (ocorrência comum
no ensino superior) ela não poderá ser realizada com recursos do
FUNDEB, cuja vinculação é exclusiva à educação básica pública.

G Aquisição de material didático-escolar e manutenção de
transporte escolar:

aquisição de materiais didático-escolares diversos, destinados a
apoiar o trabalho pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física, acervo da biblioteca da escola
- livros, atlas, dicionários, periódicos; lápis, borrachas, canetas,
cadernos, cartolinas, colas, etc.);
aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte
de alunos da educação básica na zona rural, devidamente
equipados e identificados como de uso específico nesse tipo de
transporte, em observância ao disposto no Código Nacional
de Trânsito (Lei nº 9.503, de 23.09.97). Os tipos de veículos
destinados ao transporte de alunos, desde que apropriados ao
transporte de pessoas, devem: reunir adequadas condições de
utilização, estar licenciados pelos competentes órgãos encarregados da fiscalização e dispor de todos os equipamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos itens de segurança.
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Podem ser adotados modelos e marcas diferenciadas de veículos, em função da quantidade de pessoas a serem transportadas, das condições das vias de tráfego, dentre outras, podendo, inclusive, ser adotados veículos de transporte hidroviário.

H Amortização e custeio de operações de crédito destinadas
a atender ao disposto nos itens acima:

quitação de empréstimos (principal e encargos) destinados a
investimentos em educação (financiamento para construção
de escola, por exemplo).

!

Observações importantes

Como se viu no item acima, o FUNDEB custeia várias ações
de manutenção e desenvolvimento educacional. Uma parte
dele já é destinada para a remuneração do magistério em
efetivo exercício (no mínimo 60%) e o restante para as demais
ações. Ocorre que, como o FUNDEB representa a maior fatia
das receitas totais de uma Secretaria de Educação, os recursos
dele geralmente não são completamente destinados à remuneração dos profissionais da educação.
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PROJEÇÕES DO FUNDEB
O que é o valor aluno/ano do FUNDEB?
O valor aluno/ano (VAA), conforme pode ser visto na Figura 3, é
calculado através de duas variáveis: a receita do estado e a matrícula
ponderada do estado. A matrícula ponderada é diferente da matrícula normal, na medida em que cada uma das etapas, modalidades e
tipos de estabelecimentos de ensino apresenta um peso na matrícula
(por exemplo, um aluno rural “pesa” mais no cômputo das matrículas
do que um aluno urbano).
Toma-se a receita total do Estado (municípios e Governo) e divide-se
pela matrícula ponderada total para obter-se o valor por aluno anual.
Ocorre que o VAA é calculado tomando as receitas do ano vigente e
dividindo pela matrícula do ano anterior.

Conceito de valor aluno anual

$
DEB

FUN

Valor Aluno
Anual (VAA)

Matrícula
ponderada
total

Receita total
do FUNDEB

Figura 3
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Todos os Estados apresentam o mesmo valor por
aluno anual?
Não. O FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação,
projeta as receitas anuais dos 27 Estados e estipula um contingente
de recursos para a Complementação da União (ver Tabela 2). Uma
parcela dos estados fará jus a esses recursos de complementação.
Para estes estados, o Valor Aluno Anual é o mesmo (Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí).
Isso quer dizer que os estados citados não conseguem atingir o Valor
por Aluno Anual mínimo estimado pelo Governo Federal, recebendo,
portanto, recursos federais para atingirem esse mínimo. Os demais
estados, por si só, já ultrapassam o mínimo, não necessitando de
complementação da União e apresentando VAAs diferentes.

Valor aluno anual estimado para o exercício de 2012
Portaria interministerial 1.809
R$ 2.096,68
R$ 2.096,68
R$ 2.096,68
R$ 2.096,68
R$ 2.096,68
R$ 2.096,68
R$ 2.096,68
R$ 2.096,68
R$ 2.096,68
R$ 2.106,34

MT
PR
MG
RO
SE
MS
RJ
GO
SC
AC

R$ 2.121,10
R$ 2.226,51
R$ 2.288,64
R$ 2.428,84
R$ 2.447,12
R$ 2.477,02
R$ 2.483,25

DF
TO
ES
AP
RS
SP
RR

R$ 2.670,70
R$ 2.671,98
R$ 2.831,67
R$ 2.871,54
R$ 2.913,05
R$ 3.192,81
R$ 3.531,27

R$ 2.534,87
R$ 2.609,79
R$ 2.626,36
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Tabela 2

AL
AM
BA
CE
MA
PA
PB
PE
PI
RN

28 de dezembro de 2011
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Quer dizer então que os estados de mesmo VAA estão
em condições de igualdade de recursos?
Estes estados de mesmo VAA apresentam o mesmo recurso por matrícula. Ocorre que, na aplicação dos recursos, cada estado apresenta
condições Geoeconômicas diferentes além das diretrizes administrativas (Nº de alunos/professor, composição do quadro de suporte pedagógico, composição da jornada de trabalho). O misto de situações provenientes desses fatores pode fazer com que estados de mesma condição de
repasses tenham condições de aplicação dos recursos diferentes.

O que é o Piso Salarial do Magistério público? E qual a
sua relação com o Valor por Aluno Anual do FUNDEB?
O Piso Salarial corresponde ao menor vencimento inicial das carreiras do Magistério público da Educação Básica. Para o ano de 2012, o
Ministério da Educação anunciou um piso salarial para a jornada de
40 horas semanais de R$ 1.451,00.
Conforme observado na Tabela 3 (Página 17), o Piso Salarial do Magistério Público é atualizado segundo a variação anual do Valor por Aluno
Anual (VAA). Ocorre que o cálculo é feito tomando por base a variação
dos dois anos imediatamente anteriores ao vigente, senão vejamos:
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demonstrativo de atualização do piso salarial

VAA 2010

R$ 1,414.85

VAA 2011

R$ 1,729.28

22,22%

variação

piso 2011

(MEC)

R$ 1,187.00

piso 201

(MEC)

R$ 1,451.00

Tabela 3

Os mesmos 22,22% servirão de base para atualizar
o piso salarial em 2012:

*O valor do piso de 2012 equivale ao de 2011 corrigido pela variação do VAA

O quadro explicativo ressalta a metodologia de atualização do
Piso Salarial, exemplificando com os valores de Piso oriundos
de orientação do Ministério da Educação. Ratifica-se, entretanto, o Piso Salarial defendido por CNTE/APEOC de R$ 1.937,26.
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Qual o VAA estimado para 2012?
A Portaria Interministerial 1.809, de 28 de dezembro de 2011, estimou o VAA de 2012 em R$ 2.096,68. A mesma Portaria também
estimou a arrecadação do FUNDEB de 2012 para o Governo Estadual do Ceará em R$ 1.178.526.273,29 (ver Tabela 4).

FUNDEB 2011

R$ 1,089,689,195.71

FUNDEB 2012

R$ 1,178,526,273.29

(Governo Ceará)

(Governo Ceará)**

crescimento
estimado FNdE

8,2%

Tabela 4

Estimativas de crescimento de receita 2012

**Número estimado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Qual o crescimento estimado do VAA para 2012?
O Valor Anual por Aluno estimado em 2011 era de R$ 1.729,28.
Portanto, passou-se deste para R$ 2.096,68, o que representa 21,2% de
crescimento nas estimativas de Valor por aluno anual (ver Tabela 5).

VAA 2011

R$ 1,729.28

VAA 2012

R$ 2,096.68

crescimento
estimado FNdE

21,2%
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Tabela 5

Estimativas de Valor aluno anual
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Isso quer dizer que teremos um crescimento de receitas
de 21,2% para o ano de 2012?
Não. O crescimento de receitas de cada ente é diferenciado, pois
depende também da variação na matrícula de cada um.
O crescimento do Valor por Aluno Anual não representa o crescimento de receitas. Antes de explicar, mostraremos que a mesma Portaria
que estima o VAA também estima a receita para o ano de 2012, colocando-a
num patamar de crescimento bem inferior ao valor de crescimento do VAA.

!

Consultar as tabelas 4 e 5 da página 18.

O que ocorre são três fatores:
1

O VAA representa não apenas a variação da receita, mas também da matrícula. Como há tendência de queda de matrículas,
o VAA sempre irá apresentar um crescimento superior ao das
receitas equivalente a, no mínimo, a queda das matrículas;

2

O segundo ponto está no fato de o FNDE demonstrar o crescimento de 21,2% do valor Aluno ESTIMADO. Na verdade, quando
se toma o VAA REALIZADO*, o crescimento é bem inferior.

3

O terceiro, e último, está na concepção dos conceitos de VAA,
que considera todas as receitas que são provenientes do ano em
questão, quer sejam repassadas dentro do ano ou no ano seguinte. Mas, para a aplicação do FUNDEB, considera-se apenas as receitas que são ingressadas dentro do ano.

*O VAA REALIZADO de 2011 foi publicado na Portaria Nº 437, de
20 de abril de 2012.
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APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Do total dos recursos do FUNDEB do Ceará, qual o
percentual repassado ao Governo do Estado?
Como já foi dito, o FUNDEB funciona como uma “cesta” de recursos,
que são redistribuídos mediante a proporção em matrículas de cada
ente do estado. Como, em 2010, a rede de matrículas de responsabilidade do Governo Estadual obtinha 26% do total de matrículas de
todo o Ceará, então 26% do total dos recursos do FUNDEB cearense
foram repassados ao Governo do Estado em 2011.
Esses valores corresponderam aos números apresentados na tabela
abaixo. Vê-se o crescimento anual dos repasses e consequentemente
da parcela a ser destinada à remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício.
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R$ 774.852.266,74
R$ 826.865.677,47
R$ 1.089.687.068,71
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Tabela 6

2009
2010
2011

Quanto o Governo do Estado do Ceará aplicou com
a remuneração dos profissionais do magistério nos
últimos anos?
Nos últimos três anos, o Governo do Estado do Ceará, aplicou a soma
média de aproximadamente 64,4% dos recursos acumulados de 2009 a 2011*
(ver Tabela 7).

valores aplicados**

% do fundeb

2009
2010
2011

R$ 526,464,479.23

66,38%

R$ 521,822,562.40

62%

R$ 706,590,289.52

63,5%

***

Tabela 7

*Os valores demonstrados são provenientes do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE). Os dados relativos ao exercício de 2011 ainda não foram publicados (data limite
de publicação: 31/05/2012).

*Fonte: SIOPE
**Constam os valores aplicados com recursos do exercício
***Aguarda confirmação quando da publicação do SIOPE 2011 (data limite
para tal publicação: 31/05/2012)
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Qual é a meta de aplicação dos recursos para os
próximos três anos?
O Governo Estadual, através da Lei Estadual 15.064, de 13 de dezembro
de 2011, comprometeu-se a aplicar, em 2012, 77% dos recursos do FUNDEB, chegando à parcela de 80% em 2013 e 2014 (ver Gráfico 1).
Estes valores mostram-se bastante significativos, uma vez que, historicamente, as aplicações eram de aproximadamente 64%.

Aplicação dos recursos com o magistério
Lei Estadual 15.064

13 de dezembro de 2011

80%

80%

2013

2014

77%

2009 a 2011

2012

Se o Governo aplicar 80% em 2013 e os mesmos 80%
em 2014, isso quer dizer que os valores de aplicação
serão os mesmos nesses dois anos?
Não. O valor percentual de aplicação será o mesmo (80%), mas os
valores numéricos serão diferentes, pois as receitas do FUNDEB vêm
crescendo a cada ano. A título de exemplo, suponhamos que se
22 APEOC
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Gráfico 1

64,4%

arrecade R$ 100,00 em 2013. 80% de R$ 100,00 corresponde a R$
80,00; logo, a aplicação em 2013 seria de R$ 80,00. Suponhamos
que a receita em 2014 passe a ser R$ 110,00. Os mesmos 80%
de aplicação, agora correspondem a R$ 88,00. Há, portanto, um
crescimento absoluto equivalente ao mesmo crescimento da receita,
apesar de a aplicação ser a mesma (80%).

Na momento de calcular a aplicação com a
remuneração dos profissionais do magistério, o que
de fato é inserido nessa conta?
Segundo Manual do FUNDEB publicado pelo FNDE:
“A remuneração é constituída pelo somatório de todos os pagamentos
devidos, ou seja, o salário ou vencimento, 13º salário, 13º salário proporcional, 1/3 de adicional de férias, férias vencidas, proporcionais
ou antecipadas, gratificações, horas extras, aviso prévio, gratificações
ou retribuições pelo exercício de cargos ou função de direção ou chefia, salário família, etc.; ao profissional do magistério, e dos encargos
sociais (Previdência e FGTS) devidos pelo empregador, correspondentes à remuneração paga com esses recursos aos profissionais em
efetivo exercício, independentemente do valor pago, da data, da freqüência e da forma de pagamento (crédito em conta bancária, cheque
nominativo ou em espécie, mediante recibo), da vigência da contratação (permanente ou temporária, inclusive para fins de substituição
eventual de profissionais que se encontrem, legal e temporariamente
afastados), do regime ou vínculo de emprego (celetista ou estatutário),
observada sempre a legislação federal que trata da matéria e as legislações estadual e municipal, articularmente o respectivo Plano de
Carreira e Remuneração do Magistério.”
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No caso em que o Estado não chegue a aplicar nos
anos vindouros a aplicação mínima instituída em
Lei, o que será feito do restante do recurso?
Como foi posto em Lei que haverá aplicação mínima, os valores
devem ser cumpridos. Portanto, caso não se chegue naturalmente
aos valores de aplicação estabelecidos pela Lei 15.064, o saldo de
recursos será distribuído através de abono/rateio.

Os recursos do FUNDEB podem ser aplicados no
pagamento de profissionais inativos?
O Manual do FUNDEB do FNDE expõe:
“Não. Na legislação vigente não há tratamento expresso sobre o
assunto. A Lei 9.394/96 - LDB não prevê essa despesa no rol das
despesas admitidas como sendo de manutenção e desenvolvimento do
ensino (como fazia a legislação anterior), mas também não consta do
elenco das despesas proibidas. Daí o impedimento de se utilizar
recursos do FUNDEB para pagamento de inativos.”
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CARREIRAS ESTADUAIS
Seguem abaixo importantes descrições de alguns termos inerentes ao
contexto de planos de cargos e carreiras.

Remuneração
Somatório do vencimento básico do servidor
com todas as demais verbas recebidas por
este no exercício mensal de suas atribuições.
Por exemplo, no caso de um servidor que
perceba apenas Vencimento Básico e
Regência de Classe, a remuneração comporá
a somatória destes dois proventos.

Classe
Retrata o nível de formação do servidor do ensino médio, graduado,
especialista, mestre e doutor.

Médio

Graduado

Especialista

Mestre
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Referência
Dentro da mesma classe, a referência posiciona o servidor num
determinado patamar, de acordo com os critérios estabelecidos em
cada Plano de Cargos e Carreiras. Como exemplo, podemos citar
um servidor que pertence à classe dos graduados e encontra-se na
referência 2.

Progressão vertical
Expressão que significa a passagem de um
servidor de uma classe para a outra (o servidor
graduado que concluiu uma especialização
passará, portanto, por uma progressão vertical).

Especialista

A
Graduado

Progressão horizontal
Expressão que significa a
passagem de um servidor de
A
B
uma mesma classe para as
referências seguintes daquela
Graduado
Graduado
classe. Esta passagem,
obviamente, é condicionada ao
cumprimento de certos critérios estabelecidos pelo plano (o professor
da classe dos graduados que consegue sair da referência 2 para a
referência 3 progride, portanto, horizontalmente).
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Interstício vertical
Diferença percentual/absoluta entre os vencimentos básicos das
classes de uma carreira (Se a diferença entre os vencimentos básicos
do servidor graduado para o de nível médio é de 20%, este valor
corresponde, portanto, ao interstício vertical entre estas classes).

Interstício horizontal
Diferença percentual/absoluta entre os vencimentos básicos
das referências de uma mesma classe (como exemplo: diferença entre
os vencimentos básicos de professores da classe dos graduados de
referências, respectivamente, 2 e 3).

Jornada de trabalho
Estabelece o número de horas semanais de dedicação às
atividades do magistério. Estas são compostas de atividades em sala
de aula e atividades extraclasse. A composição da jornada também é
definida no Plano de Cargos e Carreiras.
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Evoluções nas carreiras dos estados
Evolução na carreira com mesma formação
Interstício horizontal
4,5%

5
4
3
2
1

5%

5%

Tempo mínimo (ano)
5%

5%

4,5%

2%

2,5%

0,5%

AL

AM

BA

CE

MA

PA

PB

PE

PI

RN

* Informação referente a Lei Ordinária 3.664 de 06/2011

Gráfico 2

Alagoas
Apresenta apenas quatro referências para
os servidores de uma mesma classe, o
interstício horizontal é de no mínimo 5,3%
chegando a ser de 31,8% (entre as duas
últimas referências). O tempo mínimo
para progressão é de 5 anos.
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Amazonas
Apresenta quatro referências para os
servidores de uma mesma classe, o
interstício horizontal é variável e a média
deles é de aproximadamente 4,5%. O
tempo mínimo para progressão é de 1 ano.

Bahia
Apresenta sete referências para os
servidores de uma mesma classe, o
interstício horizontal é de 5%. O tempo
mínimo para progressão é de 5 anos.

Ceará
Apresenta dez referências para os
servidores de nível médio, oito para os
graduados, quatro para os especialistas,
três para mestres e três para doutores.
Apresenta uma estrutura de carreira no
nível superior diferenciada dos demais
estados, onde jamais um graduado,
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obterá um vencimento básico superior a um especialista, o
especialista jamais superior ao mestre e o mestre jamais superior
ao doutor. Em outros estados, isso é perfeitamente viável desde
que o servidor graduado complete a sua progressão horizontal.
O interstício horizontal no nível médio é um valor fixo e no nível
superior é de 5%. O tempo mínimo para progressão é de 1 ano para
nível superior e 2 anos para nível médio.

Maranhão
Apresenta seis referências para os
servidores de nível médio e sete para
os de nível superior. Os graduados,
especialistas, mestres e doutores tem o
mesmo vencimento base e cada um tem
gratificações específicas que diferenciam
suas remunerações. O interstício
horizontal é de 5%. O tempo mínimo para
progressão é de 5 anos.

Pará
Apresenta doze referências para os
servidores de uma mesma classe, o
interstício horizontal é de 0,5%. O tempo
mínimo para progressão é de 3 anos.
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Paraíba
Apresenta sete referências para os
servidores de cada classe. O interstício
horizontal varia entre 4% e 5%, sendo
o maior na primeira progressão e o
menor na última. O tempo mínimo para
progressão é de 5 anos.

Pernambuco
Apresenta dezesseis referências para os
servidores. O interstício horizontal é de
2%. A configuração de carreira neste
estado diferencia-se um pouco, pelo fato de
haver uma subdivisão nas classes: cada
classe contém quatro níveis, havendo em
cada um destes mais quatro referências. O
tempo mínimo para progressão é de 1 ano.

Piauí
Apresenta quatro referências
para os servidores de uma mesma
classe. O interstício horizontal é
de aproximadamente 1,6% para os
profissionais de nível médio, 2,6% para os
graduados e especialistas, 4,6% para os
mestres e 8,5% para os doutores, o que
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implica diferentes aumentos salariais para os servidores do magistério estabelecidos de acordo com a classe em que se encontram. O
tempo mínimo para progressão é de 2 anos.

Rio Grande do Norte
Apresenta dez referências para os
servidores de uma mesma classe, o
interstício horizontal é de 5%. O tempo
mínimo para progressão é de 2 anos.

Tempo para atividade extraclasse

A Lei do Piso Salarial estabelece, em seu Art. 2º §4º, que “na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de
2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades
de interação com os educandos”. Este parágrafo da Lei incitou uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade, entretanto, em abril de 2011,
o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou que a Lei está de
acordo com a Constituição, negando, portanto, a alegação de invasão
de competência por parte da União nos Estados e nos Municípios.
Dentro desse contexto de validade Art. 2º § 4º da Lei do Piso, torna-se bastante relevante a análise das composições das jornadas de
32 APEOC

FUNDEB, PISO SALARIAL E CARREIRA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

trabalho dos dez estados circunscritos a esse trabalho. Existem dois
aspectos importantes:
1

Melhoria no aproveitamento pedagógico, uma vez que os membros do magistério teriam maior parte da jornada dedicada às
atividades de planejamento, ou outras atividades extraclasse;

2

Necessidade de reorganização do quadro de professores. Os
regentes atuais ficarão menos tempo em sala de aula e terão,
obrigatoriamente, de ser substituídos por outros profissionais.
Esta reorganização exige um deslocamento de investimentos
dos Governos Estaduais dos aspectos remuneratórios para o
quantitativo de professores.

Portanto, dentro desses dois aspectos citados e observando-se a
necessidade, por parte dos dez estados, de aumento do número de
horas de atividade extraclasse, deve-se avaliar não somente o ganho pedagógico advindo desta medida, mas também o deslocamento
de investimentos requeridos por esta (parcela de investimentos que
poderiam ser canalizados em outros aspectos do Plano de Carreira, que
serão deslocados para o cumprimento do Art. 2º § 4º da Lei do Piso). No
gráfico abaixo é possível visualizar o percentual de atividades realizadas fora da sala de aula, em cada estado. Vejamos:

ATIVIDADES EXTRACLASSE

25%

AL

20% 20% 20%

20%

AM

33% 30% 30%

30%

BA

CE

MA

PA

20%

PB

PE
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Vencimento base inicial dos estados

Vencimento base para ensino médio e graduado
Médio

AL

R$ 1,187.08

Graduado

Interstício

83%

AL

R$ 2,172.10

AM R$ 1,774.66

AM
BA

R$ 1,489.22

CE

R$ 1,451.00

MA

R$ 1,451.62

PA

R$ 1,451.00

PB

R$ 1,384.00

PE

R$ 1,451.94

PI

R$ 1,187.08

RN

R$ 1,451.36

0%
5.3%
23.4%
6.8%
20%
5%
6.9%
39.9%

BA R$ 1,489.22
CE

R$ 1,528.28

MA R$ 1,791.62
PA

R$ 1,550.27

PB

R$ 1,660.80

PE

R$ 1,524.53

PI

R$ 1,269.06

RN R$ 2,031.05
Tabela 8
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Vencimento base para Graduado e especialista
Graduado

AL

R$ 2,172.10

AM R$ 1,774.66
BA R$ 1,489.22
CE

R$ 1,528.28

MA R$ 1,791.62
PA

R$ 1,550.27

PB

R$ 1,660.80

PE

R$ 1,524.53

PI

R$ 1,269.06

RN R$ 2,031.05

Especialista

Interstício

5%
7.9%
17.3%
47.7%
15%
1.5%
4.2%
13%
11.7%
7.1%

AL

R$ 2,280.17

AM R$ 1,915.01
BA R$ 1,747.20
CE

R$ 2,257.96

MA R$ 2,060.36
PA

R$ 1,513.52

PB

R$ 1,730.00

PE

R$ 1,722.72

PI

R$ 1,418.14

RN R$ 2,176.13
Tabela 9
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Vencimento base para especialista e mestre
Especialista

AL

R$ 2,280.17

AM R$ 1,915.01
BA R$ 1,747.20
CE

R$ 2,257.96

MA R$ 2,060.36
PA

R$ 1,513.52

PB

R$ 1,730.00

PE

R$ 1,722.72

PI

R$ 1,418.14

RN R$ 2,176.13

Mestre

Interstício

5%

AL

R$ 2,394.66

20.4%
19.4%

AM R$ 2,305.15

21.5%

CE R$ 2,744.55

8.7%
1.5%
4%
14%

MA R$ 2,239.53

12.8%
13.3%

BA R$ 2,086.14

PA R$ 1,597.13
PB R$ 1,799.20
PE R$ 1,963.92
PI

R$ 1,599.60

RN R$ 2,466.28
Tabela 10
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Vencimento base para mestre e doutor
Mestre

Doutor

Interstício

0%

AL R$ 2,394.66
AM R$ 2,661.98

BA R$ 2,086.14

15.5%
19%

CE R$ 2,744.55

15.8%

CE R$ 3,177.16

MA R$ 2,239.53

8%
1.5%
3.8%
15%

MA R$ 2,418.69

AL

R$ 2,394.66

AM R$ 2,305.15

PA R$ 1,597.13
PB R$ 1,799.20
PE R$ 1,963.92
PI

R$ 1,599.60

RN R$ 2,466.28

13%
35.3%

BA R$ 2,482.54

PA R$ 1,621.09
PB R$ 1,868.40
PE R$ 2,258.48
PI

R$ 1,807.28

RN R$ 3,336.73
Tabela 11
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Remuneração inicial dos estados

remuneração inicial para ensino médio e graduado
Médio

AL

R$ 1,187.08

Graduado

AL

R$ 2,172.10

AM R$ 2,537.76

AM
BA

R$ 2,308.29

BA

R$ 2,382.75

CE

R$ 1,578.01

CE

R$ 1,681.11

MA

R$ 2,540.34

MA R$ 3,654.98

PA

R$ 3,418.56

PA

R$ 2,945.52

PB

R$ 1,384.00

PB

R$ 1,660.80

PE

R$ 1,451.94

PE

R$ 1,524.53

PI

R$ 1,187.08

PI

R$ 1,269.06

RN

R$ 1,451.36

RN R$ 2,031.05
Tabela 12

remuneração inicial para especialista e mestre
Mestre

Especialista

AL

R$ 2,280.17

AL

R$ 2,394.66

AM R$ 2,738.47

AM R$ 3,296.37

BA

R$ 2,882.88

BA R$ 3,546.44

CE

R$ 2,483.76

CE

MA R$ 3,923.73

R$ 3,293.46

MA R$ 4,102.90

PA

R$ 3,174.05

PA

R$ 3,353.98

PB

R$ 1,730.00

PB

R$ 1,799.20

PE

R$ 1,722.72

PE

R$ 1,963.93

PI

R$ 1,418.14

PI

R$ 1,599.60

RN R$ 2,176.13

RN R$ 2,466.28

remuneração inicial para doutor

AL

R$ 2,394.66

PA R$ 3,566.40

AM

R$ 3,804.64

PB R$ 1,868.40

BA

R$ 4,344.45

PE R$ 2,258.48

CE

R$ 4,448.02

PI

MA

R$ 4,282.06

RN R$ 3,336.73

R$ 1,807.28
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Doutor

APEOC 39

Referências Bibliográficas
LEI Nº 6.726, DE 4 DE ABRIL DE 2006 DE ALAGOAS
LEI Nº 6.197, DE 26 DE SETEMBRO DE 2000 DE ALAGOAS
LEI N° 9.450, DE 13 DE SETEMBRO DE 2011 DA PARAÍBA
LEI N° 7.419, DE 15 OUTUBRO DE 2003 DA PARAÍBA
LEI ORDINÁRIA Nº 3624, DE 01 DE JULHO DE 2011 DO AMAZONAS
LEI N° 2.871, DE 05 DE JANEIRO DE 2004 DO AMAZONAS
LEI Nº 12.364, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011 DA BAHIA
LEI Nº 8.261, DE 29 DE MAIO DE 2002 DA BAHIA
http://www.aplbsindicato.org.br/estadualeinterior/category/boletins/
LEI N° 5.589, DE 26 DE JULHO DE 2006 DO PIAUÍ
LEI COMPLEMENTAR N° 71, DE 26 DE JULHO DE 2006 DO PIAUÍ
LEI COMPLEMENTAR N° 003, DE 04 DE MARÇO DE 2010 DO PIAUÍ
LEI COMPLEMENTAR N° 004, DE 29 DE MARÇO DE 2011 DO PIAUÍ
LEI COMPLEMENTAR N° 165, DE 12 DE MAIO DE 2011 DO PIAUÍ
LEI N° 6.110, DE 15 DE AGOSTO DE 1994 DO MARANHÃO
http://www.sintepp.org.br/v2011/index.php
LEI Nº 7.442, DE 02 DE JULHO DE 2010 DO PARÁ
http://www.sinteppb.com.br/
LEI N° 7.419, DE 15 DE OUTUBRO DE 2003 DA PARAÍBA
LEI COMPLEMENTAR Nº 322, DE 11 DE JANEIRO DE 2006 DO RIO GRANDE
DO NORTE
LEI Nº 9.559, DE 25 DE OUTUBRO DE 2011 DO RIO GRANDE DO NORTE
LEI Nº 10.884, DE 02.02.1984 DO CEARÁ
LEI Nº 15.009, DE 04 DE OUTUBRO DE 2011 DO CEARÁ
LEI Nº14.431, DE 31 DE JULHO DE 2009 DO CEARÁ
LEI COMPLEMENTAR Nº 465, DE 29 DE MARÇO DE 2012 DO RIO GRANDE
DO NORTE

http://www.cnte.org.br

ficha de
filiação

FILIE-SE AO sindicato apeoc
A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o direito à filiação
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