
cio N" 293/20" 
Boa vl .. ~em. 14 de dCTcmbro de lU 1 S. 

Preudo Senhor : 

Cumprlmentado.o e. nOl oportunidade. prestar os esclarecimentos qu{' julgamo!> 

ptrtlnentes. em iuençJo ao Oflc;o nl 153/2015. 

1 Com relaçllo à adoção de 'li da jorn<lda de trabalho dos prOflS!i lonais do 

magistério, para atiVidades cxtraclassc, como estabelece ill.CI NP 11.738. de 

16 de Julho de 2008. orlentcl ;\ Sccrctariil de EduCJç!lo de Boa Viagem 

Implantar, em car.1tcr piloto. em um dos Polos do Slstem.l Mu nicipal d(' 

Ed ucação, aInda no primeiro semestre de 2016. para que p05S,l11105 plane,dl 

a (orma mais sustentJvel de sua implantaçllo. em toda rede, paulallndmenw. 

2. Foi pactuado. com a Secretaria de Ad mlnlstraçJo, que os servidorc!> 

municipais. Integrantes da diretoria do Sindicato APEOC, detentores de 

jornada de trabalho de 40 (quarentil) horas semanais, estMão liberados, 0 1 

(um) expediente, pdra tr.lto de Interesses do respectivo Sindicato; 

3. Tendo em vista a dúvida que persiste com relação à constitucionalidade da 

ampHaçilo definitiva das ~ampliaçOes temporárias·, estas previstas na 

legislaçilo municipal. solicitamos parecer ttcnico definitivo da ProcuradOria 

Jurfdlca do Mun lclplo. pa ra nosso posicionamento sobre a matéria: 

4. As prestações de contas do FUND EB são regularmente enl:dmi nh adlls à 

CJmara Municipal, ao TeM e ao Conselho de Acompanhamento c Con[rol(, 

Social - CACS do FUNDEB. Recentemente, para que fosse aprimorado estt· 

acompanhamento, foi promovido um curso de CapacitaçAo dos Conselheiros 

do FUNDEB c, tempestiva mente. solicitei à Secretaria de Educação de Boa 

Vlaaem que assegurasse o necessário suporte e asseS'ioria ao refendo C,\CS . 
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para o 

atribuições. 

S. Com relaçao à reformulação do Plano de Cargo, Carreird e RemuneraçJo do 

Magfstério, cumpre in formar que, recentemente, tomei conhecimento que ÕI 

Diretoria de Va lorização dos Profissionais da Educação - DIVAPE, da 

Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino - SASE, do MEC, 

instituiu uma Rede de Assistênc a 'f'CCIlI( f),lr c 

experientes Aval i'ldore!. Educacionills, illlplallt,u o ~I"tl m (I '\fu 1() 

Gestão de Plano de C.lrrelra e Rcmuncr,lç,1O - S'\PCR, !TI legitl: 

observância à Meta 18 do PNE e do PME Pelo e ,.lO\IJ est .. f(·rr 

aguardando o infcio d 1$ ati\·id.1des d Rede :I 

Implantada peJa parct.'ria MEC e UNDIME, par,) d.lr I!lIC 1).1 Jcst,; d '\'I~ I( 

do PCR. 

Cordialmente, 

LUCIRENE CASTELO 
Secretaria de Educação 

limo. SENHOR 
fr'lRe;;, :co i Ferreira Pinheiro 

Vice-Presidente do Sindicato APEOC 
Solon Pinheiro, 1.306 - Bairro de Fátima 

- Fortaleza - Ceará 
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