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NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 

 

O Prefeito do Município de Itaporanga em virtude do Aviso de 

Paralização das Atividades, por parte dos Professores e Profissionais do Magistério 

Municipal, divulgado pelo SINTEMI – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 

Município de Itaporanga, informa e esclarece que no início da tarde de hoje (11/02/2022), 

esteve reunido com a equipe técnica do Município, a Secretária de Educação e as 

Representantes do SINTEMI, para informar o posicionamento do Município quanto à 

aplicação do piso dos profissionais da educação no percentual anunciado pelo Governo 

Federal. 

Na oportunidade fora apresentado e entregue às representantes do 

SINTEMI, Relatório Técnico-Contábil acerca do impacto orçamentário e financeiro do 

reajuste do piso do magistério em relação ao valor da previsão da arrecadação do 

FUNDEB para 2022, bem como, o reflexo no índice de aplicação de pessoal nos termos da 

LRF-Lei de Responsabilidade Fiscal, que demonstra a incapacidade financeira, 

orçamentária e fiscal do Município em cumprir o reajuste do piso salarial da categoria no 

percentual fixado pelo Ministério da Educação para o exercício de 2022. 

Importa esclarecer ainda, que o Município de Itaporanga, assim como a 

grande maioria dos municípios brasileiros, sofre com desiquilíbrio fiscal, econômico-

financeiro, decorrente da gradual diminuição da arrecadação e das transferências dos 

recursos, por parte do Governo Federal, frente a manutenção das despesas correntes, 

sobretudo da folha de pagamento, inclusive das contribuições previdenciárias. 

O Município de Itaporanga, quanto a aplicação do percentual de 33,24% 

no reajuste do piso dos profissionais do magistério, tem seguido a orientação da 

Confederação Nacional de Municípios – CNM. 

A entidade destaca que o critério de reajuste anual do piso do magistério 

foi revogado com a Lei 14.113/2020, que regulamentou o novo Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), entendimento que foi confirmado pelo próprio Ministério da Educac ̧ão, no dia 

14 de janeiro, com base em parecer jurídico da Advocacia-Geral da União (AGU). E diante 

do cenário de incertezas quanto ao critério e do impacto previsto, recomenda que os 

gestores municipais realizem o reajuste com base no índice inflacionário (10,16%) até que 

novas informações sejam fornecidas pelo governo federal ou que a questão seja decidida 

pelo poder judiciário.  
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É importante também esclarecer que esta gestão municipal de forma 

alguma é contra o aumento salarial de qualquer categoria, principalmente dos 

profissionais do magistério público municipal, tampouco questiona o papel e a 

importância destes profissionais na formação dos nossos cidadãos. Mas contesta a falta 

de responsabilidade, por parte do Governo Federal, com a gestão da Educação no Brasil, 

já que a aplicação do piso, no percentual fixado, trará sérios prejuízos ao equilíbrio fiscal 

e econômico, podendo comprometer ainda mais os Gestores Estaduais e Municipais com 

o cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Informamos a toda população, pais, alunos, professores e profissionais 

da educação, que temos envidados todos os esforços necessários na busca por uma 

educação de melhor qualidade ao nosso município e que esperamos que possamos 

encontrar juntos a melhor maneira de solucionar este impasse. 

 

 

Itaporanga-PB, 11 de fevereiro de 2022. 

 

Divaldo Dantas 

Prefeito 

 

 


