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SINDICATO APEOC - Sindicato dos Servidores Públicos Lotados nas Secretarias de Educação e de Cultura do 
Estado do Ceará e nas Secretarias ou Departamentos de Educação e/ou Cultura dos Municípios do Ceará

Publicação Nº 27  - Setembro/2016 - Fortaleza-CE

Foi publicada no dia 12 de setembro de 2016 a 
Lei Nº 16.104/2016, que garante uma série de 
conquistas dos profissionais da Educação, por 
meio do Sindicato APEOC. Depois de muita luta 
e negociação e uma greve geral que durou 107 
dias, os servidores da Educação foram os únicos 
que tiveram valorização na remuneração. Os 

Publicada lei que garante aumento na Regência 
de Classe e outras conquistas

O Sindicato APEOC reivindica a publicação 
imediata do decreto que regulamenta a Lei 
N° 15.901/2015, a chamada Lei da Descom-
pressão, que efetiva a Nova Carreira do 
Magistério Estadual no Ceará. Esse foi outro 
compromisso do Governo do Estado após a 
Greve Geral da Educação. A lei foi aprovada 
em dezembro de 2015 e até o momento 
não foi regulamentada.

Sindicato APEOC cobra publicação do Decreto da 
Descompressão e implantação da Nova Carreira

Vantagens da Nova Carreira:
oportunidade de evoluir ao longo de toda 
a carreira sem necessidade de mudança de 

titulação, pois as barreiras entre uma classe e 
outra serão abolidas. 

atos de promoção por titulação devem ser 
publicados num prazo máximo de 90 (no-

venta) dias, contados do protocolo do requeri-
mento respectivo no órgão competente, retro-
agindo seus efeitos à data do mesmo protocolo. 

estão mantidas as mesmas regras para a 
promoção sem titulação (antiga progressão 

horizontal) de 60% dos aptos a cada ano. O 
decreto também vai regulamentar as promoções 
das carreiras de nível superior e de nível médio.

concessão de uma promoção especial para 
cerca de 5.000 professores que estão há 

mais de cinco anos no nível I, referente ao título 
de Especialista. Esse grupo vai ascender para o 
nível J sem necessidade de avaliação.

ganhos estão longe do que a categoria merece, 
mas num cenário de crise econômica como o 
que estamos vivendo, as conquistas precisam ser 
comemoradas.

Uma das vitórias foi o aumento de 5% na 
Regência de Classe para todas os professores do 
Estado, efetivos e aposentados. A medida tam-
bém institui a gratificação de atividades educa-
cionais especializadas – GAEE, devida aos espe-
cialistas (supervisor e orientador) no percentual 
de 5%. A lei eleva ainda em 5% o vencimento 
dos professores temporários e reajusta a PVR 
(Parcela Variável de Redistribuição) dos professo-
res graduados em 50%.

* Confira no verso, as novas Tabelas de Remune-
ração
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