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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

Sindicato de Lutas e Conquistas

ão podemos mais fechar os olhos para o 
movimento do capital internacional que objeti-
va aniquilar a América Latina, a democracia, a 
soberania, os direitos sociais, e tomar nossas 
riquezas.

O império de toga, a mídia e o militarismo, articulam, e 
executam, a onda fascista e o ódio. Unificar para defen-
der os interesses da maioria da população é o caminho.

A Escola Pública tem sobrenome de luta e resistência. 
Neste sentido, no Ceará, temos conquistado avanços 
importantes, o que difere, e muito, do cenário nacional. 

O Sindicato Apeoc compreende a importância da partici-
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RESISTIR PARA: MANTER, RECUPERAR E AMPLIAR 
NOSSOS DIREITOS E A DEMOCRACIA!

É LUTA AQUI, 
LÁ E ACOLÁ!

pação ativa nas articulações e Frentes para lutar contra o 
lobby do mau: Imperialismo, Fascismo e Entreguismo.

A nossa autonomia na luta sindical e corporativa não 
pode ser confundida com neutralidade ou omissão. Nós 
temos lado: é o lado dos trabalhadores e trabalhadoras 
em um estado de intervenção social em que educação, 
saúde, moradia, emprego, renda, sejam instrumentos de 
distribuição, oportunidades e socialização de bem estar.

Nossa campanha salarial mais uma vez é virtuo-
sa, e vitoriosa. Chegou a hora, portanto, de 
espalhar o debate, para consolidar nossa unida-
de e desarticular o Golpe!

Venceremos!

CONQUISTADO
Regulamentação da recuperação de faltas por motivo de força 
maior viabilizando a recuperação de planejamentos;
Aplicação do reajuste do Piso Nacional na NOVA CARREIRA 
estadual para todos os profissionais do magistério ativos, 
aposentados e temporários;
Revisão do auxílio-alimentação para R$15,00 reais por dia de 
trabalho;
Implantação das promoções por titulação;
Viabilização de eleições nos Cejas;
Revitalização do ISSEC;

EM PROCESSO DE CONQUISTA
Pagamento do retroativo da promoção por titulação;
Concurso público;
Promoção sem titulação 2017;
Direito à ampliação definitiva de carga-horária para os 
profissionais que ingressaram antes de 31/12/2003;
Regulamentação para desistência parcial de carga horária 
quando solicitado pelo professor;
Fim do teto do auxílio alimentação para profissionais da 
educação.

CONQUISTAS AMEAÇADAS
FUNDEB;       Piso Nacional do Magistério;        Royalties para educação;        Democracia;        Soberania nacional.
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Quando começa?
R.: Após a publicação do Regulamento do Issec 
contendo o detalhamento do funcionamento e 
normas complementares. 

Como será adesão?
R.: Será facultativa, com preenchimento e assinatura 
em formulário especí�co que será de�nido no 
Regulamento do Issec. 

Como será a contribuição para 
quem tem duas matrículas?
R.: Será considerada somente a 
matrícula de maior remuneração 
para de�nição das contribuições. 

Não tenho margem de consig-
nação, posso aderir?
R.: Sim, as contribuições para o Issec 
�cam fora da composição da margem 
consignável para empréstimos. 

Quantas consultas por mês 
poderei fazer?
R.: Não terá limite de consultas.

Como será paga a coparticipa-
ção?
R.: O desconto da coparticipação 
será semelhante ao da contribuição 
mensal e será de�nida mais clara-
mente no regulamento do Issec.

Será possível descontar as con-
tribuições ao Issec no imposto 
de renda?
R.: Sim. 

Quais hospitais e clínicas serão 
credenciadas?
R.: Além dos já credenciados, está 
aberto edital de credenciamento e 
todos que estejam em dias com as 
obrigações legais poderão se creden-
ciar. O reajuste de 10% nos valores 
pagos a rede credenciada, a disponibili-
dade de recursos para liberação de 
atendimento e a alta demanda irão 
estimular a busca pelo credenciamento.

Quais serviços terei acesso?
R.: Atendimento de consultas, exames, 
emergência, urgência, internamento, 
cirurgias, partos, odontologia, psicolo-
gia, fonoaudiologia, �sioterapia, nutri-
cionista e assistência aos excepcionais. 

Características do NOVO ISSEC

Issec público com atendimento amplo e de qualidade;

Conselho de Gestão com três servidores eleitos;

Atendimento à saúde será quadruplicado;

Presença em todo o estado do Ceará;

Sem limite de consultas e exames; 

Coparticipação somente após a quarta consulta no ano;

Adesão será voluntária e facultativa;

Contribuição de acordo com a renda e idade;

Reajuste anual definido pelo Conselho de Gestão;

Reajuste dividido entre governo e servidores igualmente.

Perguntas frequentes
NOVO ISSEC

A contribuição é por grupo 
familiar?
R.: Não, a contribuição é por vida a ser 
assistida de acordo com a renda do 
titular e a idade dele e seus dependentes.

Posso colocar quantos depen-
dentes?
R.: Não tem limite de quantidade de 
dependentes, podendo colocar o 
cônjuge, �lhos menores de 21 anos ou 
24 anos se universitário, menor sob 
tutela e genitores que dependam 
�nanceiramente do titular.

Posso colocar netos como 
dependentes?
R.: Somente caso o menor esteja sob 
tutela do titular.

Como será o atendimento?
R.: O atendimento acontecerá na rede 
credenciada e em estrutura própria do 
Issec que venha a ser disponibilizada.

AO NOVO 

TABELA DE 
CONTRIBUIÇÃO 

ISSEC

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Até 

1.000,00
1.000,01 a 
2.000,00

2.000,01 a 
3.000,00

3.000,01 a 
4.000,00

4.000,01 a 
5.000,00

5.000,01 a 
6.000,00

6.000,01 a 
8.000,00

8.000,01 a 
10.000,00

Mais de 
10.000,00

A 0 a 18 18,00R$      25,20R$      36,00R$      49,50R$      59,40R$      70,20R$      72,00R$      82,80R$      86,40R$      
B 19 a 23 20,70R$      27,72R$      39,60R$      54,00R$      68,40R$      75,60R$      82,80R$      90,00R$      117,00R$   
C 24 a 28 22,50R$      30,49R$      43,56R$      68,40R$      81,00R$      88,20R$      95,22R$      102,60R$   126,00R$   
D 29 a 33 24,30R$      33,54R$      47,92R$      79,20R$      90,00R$      99,00R$      109,50R$   117,00R$   138,60R$   
E 34 a 38 27,00R$      39,60R$      55,10R$      90,00R$      108,00R$   117,00R$   131,40R$   144,00R$   162,00R$   
F 39 a 43 29,70R$      44,10R$      63,37R$      102,60R$   115,20R$   135,00R$   157,68R$   180,00R$   198,00R$   
G 44 a 48 32,40R$      48,60R$      72,87R$      117,00R$   126,00R$   162,00R$   189,22R$   216,00R$   225,00R$   
H 49 a 53 36,00R$      55,80R$      83,81R$      142,20R$   144,00R$   192,60R$   227,07R$   252,00R$   270,00R$   
I 54 a 58 41,40R$      68,40R$      96,38R$      158,40R$   180,00R$   216,00R$   272,48R$   306,00R$   324,00R$   
J > 59 45,00R$      77,40R$      110,83R$   171,00R$   225,00R$   270,00R$   326,97R$   378,00R$   405,00R$   

ATENDIMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA E ODONTOLOGIA

IDADE

REMUNERAÇÃO (R$)
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