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OFÍCIO APEOC Nº 210/2020                           Fortaleza/CE , em 11 de junho de 2020. 

 

 

 

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR CAMILO SANTANA, 

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ  

 

 

 

 

O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NAS 

SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO ESTADO DO CEARÁ – 

SINDICATO APEOC, entidade representativa da classe profissional dos servidores 

lotados na Secretaria da Educação do Estado do Ceará, vem, na pessoa de seu presidente 

em exercício, Professor Reginaldo Pinheiro que ao final assina, por meio do presente 

OFÍCIO, expor e ao final requerer. 

Diante da incerteza e da insegurança que vem sendo gerados junto à 

categoria dos profissionais do magistério quanto ao pagamento da antecipação do décimo 

terceiro salário, o Sindicato APEOC vem reafirmar sua posição de não abrir mão dos 

direitos conquistados pela categoria, notadamente a manutenção da prática da referida 

antecipação de gratificação natalina. 

Saliente-se que os profissionais do magistério estão inquietos com a 

demora na conclusão e efetivação do que foi negociado com este Governo com relação à 

Campanha Salarial 2020 mesmo estando os professores na linha de frente no combate à 

Pandemia COVID-19 envidando os maiores esforços para garantir o acesso à educação 

para centenas de milhares de alunos mesmo diante de condições de trabalho que ainda 

não são as ideais para aulas não presenciais. 
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Da mesma forma, não há que se argumentar a falta de liquidez das 

contas públicas posto que o Estado do Ceará receberá, a título de ajuda emergencial cerca 

de R$1bilhão dos quais mais de R$300 milhões já estão nos cofres estaduais. 

Caso a expectativa dos servidores em ter o seu décimo terceiro salário 

adiantado seja frustrada, muitos destes sofrerão impactos financeiros consideráveis em 

razão da prática comum de contratarem junto às instituições financeiras serviços de 

crédito para antecipação de décimo terceiros salário cujo não pagamento acarretará 

cobrança de juros e outros encargos financeiros. 

Desta feita, vem o Sindicato APEOC reivindicar a finalização do acordo 

fechado e anunciado no início deste ano bem como a confirmação do pagamento da 

antecipação do décimo terceiro salário para os profissionais da educação. 

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos 

de estima e consideração. 

 
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA PINHEIRO 

Presidente  em Exercício do Sindicato APEOC 


