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INFORME AOS SERVIDORES 
 
 

Encaminhamentos da assembleia geral realizado no dia 10 de outubro de 2019 
 
 

1- MÊS NOVEMBRO: Não ocorrendo o pagamento dos servidores da educação 
(categorias) até o dia 02 (dois) será emitido uma CARTA ABERTA à sociedade 
manifestando publicamente a insatisfação dos servidores quanto a este e outros problemas 
enfrentados pela categoria. 

 
Obs. A carta aberta será uma construção coletiva, com a participação de todos os 

servidores, assim sendo, solicitamos que as sugestões sejam encaminhadas para o e-mail: 
sindservcte@gmail.com até o dia 05 de novembro. 

 
 2- MÊS DEZEMBRO: Caso não seja respeitado o prazo legal de pagamento de 

salários, até o 5º (quinto) dia útil do mês, será realizada uma PARALISAÇÃO DE 1 (UM) 
DIA, sendo a administração informada da data em prazo legal. 

 
3- MÊS JANEIRO 2020: Caso ocorra: ausência de pagamento até o dia 10 (dez) do 

1/3 (terço) de férias dos servidores da educação, e/ou ultrapasse novamente o 5° (quinto) 
dia útil o pagamento dos salários, ainda não tenha pago o 13º (décimo terceiro) salário. O 
SINDSERV REPRESENTARÁ as irregularidades no MP (MINISTÉRIO PÚBLICO) e na 
JUSTIÇA sobre as constantes irregularidades. 

 
4- MÊS FEVEREIRO 2020: Se até a jornada pedagógica o prefeito ainda não tenha 

se reunido ou agendado reunião com o sindicato para tratar sobre os problemas das 
categorias, será convocada outra ASSEMBLEIA PARA DISCUTIR O RETORNO DAS 
AULAS do ano letivo de 2020. 

 
5- Adesão a possível PARALISAÇÃO NACIONAL EM DEFESA DO FUNDEB, pré-

agendada para acontecer antes de encerrar os trabalhos do legislativo federal. 
 
Certo de contarmos com vosso apoio renovamos os votos de estima e elevada 
consideração. 

 
6- O SINDSERV Encaminhará ofício cobrando do prefeito o fim dos sábados letivos 

ou conversão dos mesmos em horas extras. Fim pela baixa efetividade ou horas extra por 
extirpar os finais de semana dos servidores da educação. 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
Vagnelson Alves Ribeiro 

Presidente do SINDSERV-CTÉ 
Caetité 14 de outubro de 2019 
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