
CAMPANHA SALARIAL 2021 SEPE - NÚCLEO ITATIAIA 

EIXOS PRIORITÁRIOS DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES DA REDE MUNICIPAL 

1) Garantir a segurança alimentar dos estudantes durante todo o período de suspensão 

das aulas presenciais, contemplando individualmente todos os estudantes matriculados e 

com a previsão de um cardápio diferenciado levando em consideração algumas 

necessidades particulares (intolerância e alergia alimentares, por exemplo); 

2) Condicionar o retorno das atividades presenciais à vacinação de toda comunidade 

escolar e ao cumprimento integral do protocolo sanitário nas unidades escolares, 

mediante fiscalização da Supervisão Escolar/Conselho Municipal de Educação; 

3) Reajustar os vencimentos de todos os profissionais da Educação em 5,9 % a partir de 

01 de fevereiro de 2021, conforme o índice previsto para o Piso Nacional do Magistério; 

4) Revisão do Plano de Carreira da Educação, com a inclusão de todos os funcionários 

escolares (serventes, cozinheiras, inspetores, porteiros, auxiliares de secretaria, auxiliares 

de creche, cuidadores, etc.)e a garantia da diminuição da carga horária desses profissionais 

para 30 horas semanais, sem redução salarial; 

5) Aprovação de lei municipal garantindo a gestão democrática no Sistema Municipal de 

Ensino com eleição para a direção das escolas e creches, conforme preveem o Plano de 

Carreira do Magistério municipal (art. 31 da Lei Municipal Nº 366 de 22/dez/2002) e a 

Lei Federal Nº 13005 de 25 de junho de 2014 do Plano Nacional de Educação; 

6) Garantia da convocação e posse de todos os profissionais de educação aprovados nos  

últimos concursos públicos, com a devida prioridade aos que já concluíram a entrega da 

documentação e dos exames médicos exigidos; 

7) Cumprimento integral da Lei que garante 1/3 para planejamento para todos os 

professores, incluindo nesse percentual a carga horária referente à Hora-atividade; 

8) Elaboração de uma estratégia de inclusão digital que contemple estudantes e 

profissionais da educação para que haja um desenvolvimento satisfatório das atividades de 

ensino remoto; 

9) Criação e instituição de licença sindical através de inclusão desse direito no Estatuto 

dos Servidores Públicos Municipais; 

10) Divulgação dos relatórios sobre as reformas das unidades escolares, em atendimento 

ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público. Nesse ponto o 

SEPE ITATIAIA sugere que seja dada especial atenção às condições de acessibilidade e 

às áreas comuns de uso coletivo (refeitórios, banheiros, auditórios, quadra de esportes, 

bibliotecas, salas multimeios, laboratórios, telecentros). 


