1

CARTA COMPROMISSO

A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL E A VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS: UM
COMPROMISSO DE TODOS E TODAS

O SINTESE vem apresentar aos candidatos a Governador do Estado de Sergipe, a presente
Carta Compromisso na qual foram elencadas questões fundamentais que devem ser
consideradas pelos que aspiram a ocupar tal Cargo, no sentido de garantir Educação de
qualidade social para a sociedade sergipana.
Além disso, o SINTESE reconhece a necessidade do comprometimento dos candidatos para
com a definição de uma política de valorização do Magistério Estadual, de modo a estimulá-lo
na melhoria dos serviços prestados a Educação Pública. Nesse sentido, entendemos que os
pretendentes ao Governo do Estado devem assumir os seguintes compromissos:
Compromisso 01 - Garantir o reajuste do Piso Salarial do Magistério, conforme estabelece a
Lei n° 11.738/2008.

Ações efetivas:
1.1 - Encaminhar, no início de cada ano, à Assembleia Legislativa de Sergipe, Projeto de Lei
reajustando o Piso Salarial, para todos os níveis da Carreira do Magistério, no percentual
estabelecido anualmente pelo Ministério da Educação;
1.2 - Garantir no orçamento estadual aporte de recursos para o efetivo pagamento do reajuste
anual do Piso Salarial para os professores, ativos e aposentados.

Compromisso 02 — Implementar a política de retomada da Carreira do Magistério, conforme
regras estabelecidas no artigo 3º da Lei Complementar n° 250/2014.

Ações efetivas:
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2.1- Apresentar a partir de 2019, um percentual adicional para todos os níveis que
compreendem a Graduação e Pós-Graduação (Lato e Strictu Sensu), como passos do processo
de retomada da Carreira do Magistério;
2.2- Efetivar a Chamada Pública, prevista legalmente, de modo a garantir o acesso a Educação
de toda a população em idade escolar, garantindo, também, o aumento de recursos para
financiar a política pública para a Educação Básica sergipana;
2.3 Incentivar e criar condições que garantam a permanência dos estudantes nas escolas
públicas estaduais.

Compromisso 03 - Adotar medidas para que o Estado de Sergipe fique abaixo do limite
prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal LRF, de modo a promover a permanente
valorização dos servidores públicos estaduais.

Ações efetivas:
3.1 - Computar o gasto de pessoal com aposentados e pensionistas para que cada Poder e seus
respectivos órgãos auxiliares (Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público e
Tribunal de Contas) assumam contabilmente os seus servidores ativos e aposentados;
3.2 - Deixar de computar como “despesas com pessoal” o IRRF — Imposto de Renda Retido na
Fonte, devendo este ser computado como Receita Corrente Líquida RCL, reduzindo o
percentual de gastos com pessoal da LRF;
3.3 - VoItar a computar como "Receita Corrente Líquida” as receitas intra-orçamentárias, como
vinham sendo computadas pelo Estado de Sergipe até o ano de 2011, situação que reduziria o
percentual de gasto do pessoal da LRF;
3.4 - Garantir o acesso da sociedade na definição das peças orçamentárias, de modo que as
demandas da população sejam, amplamente, atendidas.

Compromisso 04 - Adotar medidas para capitalizar o Fundo Financeiro de Previdência do
Estado de Sergipe (FINANPREV), de modo a promover a política de valorização dos
servidores ativos e aposentados.

Ações efetivas:
4.1- Realizar auditoria no FINANPREV para identificar a dívida do tesouro estadual para com
esse fundo, e planejar o ressarcimento ao citado Fundo Previdenciário do montante de
recursos devido;
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4.2 - Realizar levantamento dos bens imóveis do Estado de Sergipe e realizar leilão de alguns
desses bens, destinando os recursos arrecadados para a capitalização do FINANPREV;
4.3 - Enviar projeto de lei para a Assembleia Legislativa, mudando a composição do Conselho
Estadual de Previdência Social para garantir a disposição paritária entre servidores e gestores
no respectivo conselho;
4.4 - Pagamento em dia, dentro do mês, e sem parcelamento dos proventos dos aposentados
e pensionistas;
4.5 – Realizar um processo de capitalização do FINANPREV para assegurar o pagamento futuro
dos proventos dos aposentados e pensionistas, a partir da destinação de aportes mensais para
assegurar o pagamento dos proventos e de aportes extra para assegurar a capitalização do
fundo previdenciário.

Compromisso 05 — Assegurar a Gestão Democrática do ensino na rede estadual, de modo a
democratizar as políticas educacionais do Estado.

Ações efetivas:
5.1 - Enviar para a Assembleia Legislativa projeto de lei, nos termos jé negociados entre o
governo e os professores, através do SINTESE, instituindo a Gestão Democrática do ensino na
rede estadual;
5.2 - Submeter à apreciação do parlamento sergipano projeto de lei que amplia o acesso a
informação para toda população sergipana, de acordo com a Lei 12.527 de 18/11/2011 (lei
federal de acesso a informação);
5.3 – Assegurar a qualidade da alimentação e do transporte escolar aos estudantes das escolas
públicas estaduais com avaliação permanente dessa qualidade pelos estudantes;
5.4 – Promover a elaboração do orçamento da Secretaria de Estado da Educação a partir das
demandas reais vindas das Unidades de Ensino Estaduais, de modo a assegurar as condições
de trabalho para os professores e de estudo para os estudantes;
5.5 – Assegurar o respeito à autonomia pedagógica dos professores, conforme definido na LDB
e Constituições Federais;
5.6 – Criar as condições financeiras e de planejamento para assegurar o respeito às estratégias
previstas no Plano Nacional de Educação (PNE) e Plano Estadual de Educação (PEE).
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Compromisso 06 – Fazer minuciosa análise do funcionamento das escolas de Ensino Médio
em Tempo Integral sob o ponto de vista de garantir o direito e o acesso à educação para
todos.

Ações efetivas:
6.1 – Revogação do funcionamento das escolas de Ensino Médio em Tempo Integral que não
possuem condições mínimas de estrutura, de salubridade e de segurança alimentar;
6.2 – Garantir o funcionamento simultâneo de turmas de todas as séries do ensino médio nas
escolas em que há demanda real para o ensino regular parcial e integral.

Compromisso 07 – Construir um processo de valorização do serviço público a partir da
democratização das políticas públicas.

7.1 - Garantir a reestruturação do Conselho Estadual de Educação com a participação paritária
de representantes do Governo e dos professores das escolas públicas estaduais a partir da
indicação do sindicato da categoria em assembleia convocada para esse fim, bem como
indicação proporcional ao número de matrícula de representantes das escolas privadas;
7.2 – Assegurar a participação paritária de representantes dos servidores a partir de indicação
dos sindicatos e do Governo nos Conselhos do IPESAÚDE, de modo a assegurar melhoria na
qualidade do serviço prestado aos segurados;
7.3 - Promover o processo democrático de discussão, com participação dos diversos estaduais
(secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social, Trabalho, Direitos Humanos, Mulheres
entre outros órgãos), órgãos municipais, Conselho Tutelar e Ministério Público para enfrentar
os problemas da violência nas escolas.
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TERMO DE COMPROMISSO

Ciente da imensa responsabilidade em criar todas as condições necessárias para o
estabelecimento de uma educação de qualidade social em nosso Estado da valorização do
Magistério da Rede Estadual de Ensino comprometo-me a envidar os esforços necessários para
a consecução das ações efetivas aqui apresentadas sobre questões essenciais da Educação
Pública ofertada pelo Estado.

Nome do(a) candidato(a) governador(a):
Partido/Coligação:

Aracaju,

de setembro de 2018

Assinatura do(a) Candidato(a) a Governador(a)
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