
Comunicado Oficial 

Greve:

Diante do movimento grevista de parte dos professores da rede municipal de

ensino  e  em  respeito  aos  cidadãos  caieirenses,  a  Prefeitura  de  Caieiras  presta

esclarecimentos sobre a atual situação.

Trata-se  de  um movimento  ilegal,  tendo  em vista  que  os  requisitos  legais

previstos na Lei de Greve foram desrespeitados.  Dessa forma,  não é possível  acolher o

movimento  grevista  e,  por  isso,  os  dias  de  paralisação  serão  considerados  faltas

injustificadas. 

Não podemos concordar com a imposição da greve para os professores que

pretendem dar continuidade às suas atividades. A democracia prevê liberdade de escolhas.

Existe hoje, por parte de alguns que se intitulam representantes da categoria, a intenção de

impor o movimento grevista por meio da força. Esclarecemos que a Administração não irá

concordar com os meios empregados por esses representantes.

Qualquer ação proposta pelo Poder Público deve levar  em consideração as

questões orçamentárias, que só poderão ser implementadas a partir do próximo ano. 

É  importante  ressaltar  que  o  aumento  salarial  solicitado  pelo  movimento,

atualmente,  comprometerá  o  Município,  já  que  este  tem que  respeitar  os  limites  legais

impostos pela Constituição Federal.  Mesmo assim, não deixamos de nos preocupar com

medidas que possam valorizar os profissionais da rede de ensino, uma vez que estão em fase

de estudo o Estatuto do Magistério,  adequação do Plano de Carreira  e  o  projeto “Meu

professor,  Minha  referência”,  que  prevê  o  pagamento  de  prêmio  aos  professores  que

atingirem as metas da rede de ensino.

O profissional  de  Caieiras,  além de  contar  com uma excelente  estrutura  e



capacitação constante,  tem hoje um salário base superior ao dos municípios vizinhos. O

profissional entra na rede com um salário base R$ 2175,00, mais 20% caso tenha nível

universitário, mais R$ 120 de auxílio-transporte, 1% de Adicional por Tempo de Serviço

(ATS) a cada ano de serviço prestado e ainda  o  Plano de Carreira.  Em caso de dúvidas,

acessar site: http://www.caieiras.sp.gov.br/ (Lei de acesso à informação). 

O Poder Executivo da cidade está empenhado em adotar todas as medidas para

garantir  à  população  e  principalmente  às  crianças,  o  atendimento  dos  dias  letivos  e  a

normalidade das atividades nas escolas, a fim de  assegurar a educação como um serviço

essencial e fundamental, de forma que a greve não traga prejuízos aos nossos alunos.

Esclarecemos que todas as medidas administrativas e judiciais,  estão sendo

tomadas para garantir a Educação do Município de Caieiras.

Por fim, agradecemos a maioria dos  nossos professores que não aderiram ao

movimento grevista em respeito aos alunos assegurando a continuidade de uma Educação

com qualidade.

Dr. Roberto Hamamoto – Prefeito de Caieiras

Caieiras, 30 de Outubro de 2013

http://www.caieiras.sp.gov.br/

