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Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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NOTA DE ESCLARECIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE BREJOLÂNDIA. 

 

A Secretaria Municipal de Educação, foi surpreendida com a 
divulgação da nota pela APLB DE BREJOLÂNDIA, em que informa a 
deflagração da “PARALISAÇÃO GREVISTA POR 72H ” por motivos 
inexistentes já que a Coordenadora local, Sra, MISAELMA BASTOS, 
esteve reunida no último dia 28/11/2019  com o Prefeito do Município e a 
Assessoria jurídica da Secretaria e definiram sobre diversos pontos 
abordados no oficio 074/2019-APLB, inclusive sobre a tramitação do 
projeto de lei que dispõe sobre o Plano de Remuneração e Valorização dos 
Profissionais do Magistério, mais uma vez a APLB vem demonstrar que 
efetivamente não quer o projeto avence para a sua aprovação, e   em 
resposta a divulgação do oficio supra, a Secretaria Municipal de Educação, 
sente-se no dever de tornar público a verdade, desse modo,  passamos a 
discorrer sobre todos os pontos abordados:  

Os itens 01 a 05 e 08 a 09 e 18 do oficio 074/2019 que elenca os 
motivos ensejadores da “PARALISAÇÃO GREVISTA”, diz respeito ao 
PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIOANAIS DO MAGISTÉRIO, 
que foram exaustivamente debatidos com a APLB, tanto isso e verdade que 
a própria APLB somente no dia 09/12/2019 devolveu para a Secretaria 
Municipal de Educação através do oficio n° 073/2019, ressalta-se mais uma 
vez, essa troca de ofícios e documentos se trata do estudo e alterações do 
plano de carreira, a gestão tem demostrado que está disposta a encaminhar 
uma proposta que beneficie a todos e que esteja dentro do alcance do 
município.   

Quanto aos itens 10 e 11 do oficio retro mencionado, a Secretaria 
Municipal de Educação, esclarecer que,  a própria APLB fez um acerto 
com a secretaria de educação para transferir sábados letivos programados 
via calendário no início do ano, para feriados, (oficio em anexo), acordo 
esse, descumprido em partes pelos professores, orientados pela direção da 
APLB, essa, faz alarde sem qualquer necessidade, se o trabalho tivesse 
efetivado como acordado nos ofícios, não teríamos motivos para 
divergências, o fato é, para receber é preciso trabalhar, nada mais justo, por 
tanto a posição da gestão é firme e idônea, estamos em dia com todos os 



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

Barreiras/BA
12 de Dezembro/2019 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA  
Secretaria Municipal de Educação  
CNPJ: 13.654.439/0001-80. 
 

 

Praça Alpiniano José Alves, 11, Centro, Brejolândia – Ba, CEP: 47750-000 
 
 

pagamentos, como gestor responsável garante a saúde financeira desse 
município, e estuda com afinco o direito dos professores, faz questão de 
deixar esse marco legal registrado, que é o plano de carreira, pede 
compreensão a categoria e se coloca a disposição para o diálogo.     

É importante ressaltar que o Prefeito deste Município, encaminhou 
para Câmara de vereadores no ano de 2018 o Projeto de Lei que criava 
PLANO DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, 
mas, por divergências de natureza eminentemente políticas sobre a inclusão 
do cargo de Monitor Escolar no projeto, o mesmo não foi aprovado, esse 
ano por diversas vezes a Secretaria Municipal de Educação se dispõe a 
conversar e debater, é do interesse do poder público efetivar esse direito, 
mas quando se aproxima o momento de finalização dos trabalhos, a APLB 
apresenta outros temas que nada tem a ver com o PLANO DE CARREIRA, 
o que demostra o peso da politicagem travestida de lutas da categoria. 

Atualmente a maioria dos municípios brasileiros estão enfrentando 
inúmeras dificuldades com redução dos repasses da União, principalmente 
municípios pequenos como o nosso que sobrevivem apenas de repasses 
federais. Em razão disso, medidas enérgicas e necessárias precisam ser 
tomadas a fim de que as contas possam ser ajustadas em cumprimento à Lei 
de Responsabilidade Fiscal, mesmo assim, a Secretaria Municipal de 
Educação e o Prefeito Tem tomado todas as providencias, a começar pela 
redução de contratos, visando implementar o Plano de Carreira.  

Quanto ao item 12 do referido oficio que diz respeito a merenda 
escolar, aduzimos que temos um dos melhores cardápios de merenda 
escolar da nossa região, que tem sido transformado em merenda 
efetivamente servida, apesar do pequeno valor recebido do Governo 
Federal, nada devemos em relação a merenda escolar servida nos grandes 
centros do pais. 

No que se refere ao item 13 do oficio, a Secretaria Municipal de 
Educação tem administrado com os Diretores da Unidades Escolares que 
foram prejudicas com a falta de transportes escolar ocorridas por motivos 
de força maior ou fatores atípicos, que façam a reposição dentro do ano 
letivo para não prejudicar ainda mais os alunos como aconteceu no ano 
passado que o calendário foi estendido até 23 de janeiro de 2019 por conta 
do movimento grevista da APLB. 
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Em relação ao item 14 que aborda o pagamento parcial de auxilio 
transporte, foram efetivamente deferidos e pagos pela Secretaria Municipal 
de Educação, inclusive aos membros da APLB que preencheram os 
requisitos da Lei Municipal.  

Faz-se mister assevera que, para o deferimento do benefício, os 
interessados devem preencherem os requisitos legais. 

No que se refere ao item 06 do oficio 074/2019-APLB, que trata da 
Comissão de Governança para a construção do Currículo Municipal de 
acordo a Base Nacional Curricular Comum-BNCC, a APLB, através da sua 
coordenadora local tem convocado todos os professores a boicotaram o 
desenvolvimento das atividades, mas o que fica evidente é falta de 
compromisso com um trabalho que garante uma base curricular em todas as 
escolas e que oportuniza a discussão e inclusão das questões locais nesse 
importante documento, agravam a situação quando cobram da Secretaria de 
Educação os Projetos Políticos Pedagógicos, como se desconhecessem que 
esses, precisam nascer do documento maior, que é o CURRÍCULO 
MUNICIPAL, precisamos enxergar esse interesse da classe em aprimorar 
seus conhecimentos em pro dos alunos. 

O currículo Municipal com base no Currículo Bahia e na BNCC, 
funciona como uma orientação aos objetivos de aprendizagem de cada 
etapa e modalidade de ensino, sem ignorar as particularidades de cada 
escola no que diz respeito à metodologia e aos aspectos sociais e regionais, 
isso permite aos pais e responsáveis acompanhar o desenvolvimento dos 
seus filhos, o que eles devem aprender em cada ano. Como não dar 
importância para algo dessa magnitude?   

Esclarecemos que esse ano de 2020 a Secretaria trabalhará com a 
orientação dos PPP, mas essa é uma construção coletiva, cada instituição 
terá a liberdade de construir o seu projeto político pedagógico, desde que 
estejam sintonizados com o Currículo Municipal. 

Infelizmente, as orientações da APLB não têm sido no sentido de 
colaborar, para que os professores estudem e participem, não há o 
entendimento de que é um trabalho de todos, uma obrigação legal presente 
nos artigos 13 e 14 da lei 9394/96 – LDB.  
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Feito estes esclarecimentos, nos dirigimos aos pais de alunos e a toda 
rede estudantil para informar que tomaremos TODAS AS 
PROVIDENCIAS LEGAIS cabíveis para evitar a abusividade da APLB, 
até aqui não tem demostrado qualquer compromisso com os estudantes, 
apenas lembram de direitos sem mencionar e cumprir seus deveres, se há 
um processo em discussão é incabível a paralização das aulas. 

Ressaltamos mais uma vez o nosso compromisso com a categoria e 
informamos à população que a Rede Municipal de ensino continua em 
funcionamento. 

Por fim, recebendo o que a lei nos permite, INFORMAMOS A 
SOCIEDADE BREJOLANDENSE QUE ESTAMOS EM DIA COM 
TODOS OS SEVEIDORES MUNICIPAIS, INCLUSIVE COM OS 
PROFESSORES, mas, cada um de nós cumprimos com nosso papel, 
inclusive o de lutar pelo direito dos estudantes.  

Finalizando, reiterar nossa disposição do diálogo, construtivo, 
produtivo, isento de más intenções políticas e financeiras. O Prefeito e a 
Secretaria Municipal de Educação personificam novos tempos, mudanças 
profundas e radicais em relação ao que veio antes e por isso mesmo 
entendemos a angústia confusa dos velhos dirigentes sindicais. 

 

Brejolândia, 11 de dezembro de 2019. 

 

TALITA MORGANA ARAUJO JORGE 

Secretaria Municipal de Educação. 

 


