
 

(18/03) Nota sobre a audiência com a SME dia 12/03 

No dia 12/03 o SINEDUC teve audiência com a SME para discutir a pauta de reivindicações da 

categoria foi seguido a pauta abaixo publicada, mais outros temas foram abordados. 

1 – Segundo a SME o novo PCCR da educação está pronto para ir para a Câmara. O SINEDUC 

solicitou a cópia do documento para análise antes do mesmo seguir para a Câmara. Esclarecemos 

que o SINEDUC e a Comissão original formada para redigir o PCCR não tiveram acesso ao texto 

final feito pela Prefeitura. Muito nos preocupa o fato desse texto está demorando a ser entregue. 

A cidade tem uma tradição de antes de se encaminhar um novo PCCR para a Câmara o mesmo 

passar por Assembleia para ser apresentado pelo SINEDUC a categoria. A ida do texto diretamente 

para a Câmara sem passar pela análise da categoria nos deixa temerários. Alguns pontos do novo 

PCCR foram apresentados pela SME na Audiência, mas precisamos do texto completo para análise. 

Foi marcada uma reunião no dia 19/03 na Câmara entre a Comissão de Educação da Câmara, o 

SINEDUC e a SME para apresentação do texto. Pontos já apresentado pela SME sobre o PCCR. O 

PCCR seguirá sendo somente para o magistério. Os servidores da parte administrativa (apoio) 

seguirão no plano geral da Administração. As mudanças de nível por titulação passará de 10% para 

12%. As gratificações dos Orientadores e Inspetores Escolares serão incorporadas (não foi 

explicado como será feito isso). Não haverá equiparação hora/aula dos salários dos cargos da 

educação. Haverá a criação dos cargos de 30h e 40h com possibilidade de ampliação de carga 

horária para os atuais servidores, a ser normatizado posteriormente por edital.  

2 – O Plano Municipal de Educação revisado está quase pronto para seguir para a Câmara. 

3 – Sobre o 1/3 de Planejamento para Doc. 1 (Prof. de Segundo Segmento), a SME não abre mão 

do formato atual que considera a hora/relógio e não a hora/aula. Apresentamos os argumentos 

contrários mais uma vez; contudo, não há acordo. Teremos que ampliar a luta jurídica para essa 

questão. 

4 – No novo PCCR haverá a possibilidade de ampliação de carga horária para os professores. 

5 – Haverá eleições diretas para a direção no formato aprovado no PME. 

6 – O SINEDUC solicitou um cronograma para as obras e que as mesmas não afetem tanto o dia a 

dia das unidades escolares em funcionamento. 

7 - A SME afirmou que até início de 2021 todas as escolas estarão com a climatização finalizada. 

8- Difícil Acesso passará de 10% para 20%. 



9 – Questionada pelo SINEDUC, a SME também se posicionou contra a nova cobrança da alíquota 

de previdência do ISSM em 14%. Contudo, o ISSM não abre mão da cobrança, seguindo as regras 

da Nova Previdência. 

10 – O Fundo Soberano não será usado para fortalecimento do ISSM, mas a dívida da Prefeitura 

com o ISSM já está parcelada e em fase de pagamento. 

11 – A Administração e a SME estão fazendo um estudo para propor o fim dos 6% de desconto 

para quem recebe o auxilio transporte; contudo, oferecendo um valor único de auxílio a todos. O 

SINEDUC entende que a proposta de valor único prejudicará aqueles que mais gastam com 

transporte. Entendemos que o custo do transporte deve ser totalmente pago pela prefeitura sem 

a cobrança dos 6%.  

12 – Foi questionado pelo SINEDUC o fato dos Inspetores de Alunos ficarem responsáveis pela 

portaria das escolas. A SME afirmou que irá contratar porteiros para todas as escolas. O SINEDUC 

então esclareceu que é papel dos Inspetores a condução dos alunos até a portaria. A entrega dos 

mesmos aos pais, assim como a abertura e a segurança dos portões ficará a cargo dos porteiros. 

 

 

 


