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Fortaleza, 10 de outubro de 2022 

 

 

 

A Senhora 

MARIA IZOLDA CELA DE ARRUDA COELHO 

Governadora do Estado do Ceará 

 

 

 

O Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Ceará/ MOVA-SE, entidade de 

classe que representa legalmente os mais de 160 mil servidores e empregados públicos dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário, apresenta a Excelentíssima Senhora Governadora do Estado do 

Ceará, uma proposta viável de reposição salarial em benefício da categoria representada por este 

Sindicato.  

Nós, da direção do Sindicato MOVA-SE, buscamos sempre priorizar o bem comum do 

funcionalismo público, direitos trabalhistas e sociais, além de contribuir para a construção de um 

serviço público de qualidade para a população cearense. Para tanto, é necessário que o governo do 

estado assuma o compromisso de garantir a valorização dos servidores/empregados do Estado. 

CONSIDERANDO: 

1- A obediência aos princípios que informam e regem a administração pública, especialmente os 

explicitados no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, a saber, os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pelo qual incumbe à gestão administrativa o 

dever da boa administração, conceito que inclui, além do respeito à lei e à moralidade, a 

produtividade, o profissionalismo e a adequação técnica do exercício funcional à satisfação do 

interesse público. 

Considerando que os trabalhadores no serviço público estadual no período 2014 a 2022 acumularam 

defasagem salarial maior que 28% segundo estudo do DIEESE, o Mova-se apresenta para 

apreciação da Senhora Governadora do Estado do Ceará a seguinte proposta de reposição salarial, 

elaborada com base na arrecadação, gastos com pessoal e no que orienta a lei complementar 

101/2000, lei de responsabilidade (LRF). 

2- A política das entidades de classe, de unidade da ação sindical e de defesa intransigente dos 

interesses dos servidores públicos estaduais, compreendidos no contexto dos interesses gerais dos 

trabalhadores, manifestados na construção do “Estado – cidadão”, capaz de assegurar direitos e 

serviços essenciais ao exercício da cidadania de todas as pessoas no Ceará. 

GASTOS COM PESSOAL 

Solicitamos a elevação do percentual de gastos com pessoal em relação a Receita Corrente 

Líquida (RCL) que hoje no Relatório de Gestão Fiscal (RGF) 1º quadrimestre de 2022 ficou em 

42,41% seja elevado para 45,55% da RCL de 2023. 
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3- Em sendo assim apresentamos ainda as seguintes reivindicações:  

CONCURSOS E TERCEIRIZAÇÕES 

Negociação de uma política de pessoal com os seguintes objetivos: 

Redução, ao mínimo necessário, das contratações de mão-de-obra terceirizada, via outros serviços 

de terceiros - pessoa jurídica, Locação de mão-de-obra, outras despesas de pessoal decorrentes de 

contrato de terceirização, Transferências a Organizações Sociais - Contrato de Gestão. Sendo vedada 

sua utilização nas atividades fins dos órgãos; 

Revisão da estrutura de cargos comissionados ou gratificados, com o objetivo de reduzir os custos 

e definir quais cargos são exclusivos dos servidores de carreira; 

O governo do estado efetivara imediatamente a contratação dos que já se submeteram aos concursos 

públicos realizados, com o objetivo de substituir o número de terceirizados e estágios hoje existente; 

TECNOLOGIA 

O Estado tem como meta a introdução de novas tecnologias para execução dos trabalhos oferecidos 

pelo estado a sociedade, estas novas tecnologias, desde que sejam implantadas para modernizar a 

máquina do estado e não para substituir a mão de obra causando demissões de servidores.  

O estado fica obrigado a qualificar e requalificar permanentemente todos os seus servidores nos 

casos de introdução de novas tecnologias; 

Custos e gastos 

Todos os custos com a execução das atividades dos servidores que atuem à distância, inclusive 

material de escritório, computadores, equipamentos, manutenção destes, cadeiras e mesas 

ergonômicas, energia elétrica, banda larga e pacote de dados de internet, devem ser integralmente 

arcados pelo estado 

O regime de teletrabalho é de adesão facultativa, a critério do gestor da unidade e da Administração, 

não se constituindo, portanto, direito ou dever do servidor.  

"Será garantido o direito à desconexão, a todo servidor, entendido como nenhuma obrigação ou 

responsabilidade de utilizar quaisquer aplicativos ou meios de comunicação fora de sua jornada de 

trabalho acordada. “ 

É vedada a realização de teletrabalho pelos servidores: 

I - que estejam em estágio probatório; 

II - que tenham subordinados; 

III - ocupem cargo em comissão; 

IV - apresentem contraindicações por motivo de saúde, constatadas em perícia médica; 

V - tenham sofrido penalidade disciplinar nos dois anos anteriores à indicação; 

VI - estejam fora do país, salvo na hipótese de servidores que tenham direito à licença para 

acompanhar o cônjuge. 

Verificada a adequação de perfil, terão prioridade servidores: 



 
 
 

K:\Users\Comunicação\Desktop\PROTOCOLADA _ PROPOSTA DE REPOSIÇÃO SALARIAL 2023(2).docx 

I - com deficiência; 

II - que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência; 

III - gestantes e lactantes; 

IV - pais com filhos até dois anos ou adotantes até completar dois anos de adoção; 

V - idosos; 

VI - que preencham os requisitos para o gozo de licença para acompanhamento de cônjuge. 

A realização do teletrabalho deverá observar as seguintes diretrizes: 

I - O regime previsto neste ato não deve obstruir o convívio social e laboral, a cooperação, a 

integração e a participação do servidor em regime de teletrabalho, incluída a pessoa com deficiência, 

nem embaraçar o direito ao tempo livre; 

II - As unidades de gestão de pessoas podem auxiliar na seleção dos servidores, orientando gestores 

e candidatos ao teletrabalho sobre o perfil, os objetivos e as condições de realização do trabalho à 

distância; 

III - O titular manterá a unidade com capacidade plena de atendimento ao público externo e interno;  

IV - A quantidade de servidores em teletrabalho, por unidade, está limitada a 30% de sua lotação 

efetiva, admitida excepcionalmente a majoração para 50%, a critério do gestor, cabendo ao gestor 

da unidade demonstrar que a medida não comprometerá o adequado funcionamento da unidade. 

A estipulação de metas de desempenho e a elaboração de plano de trabalho são requisitos para a 

implementação do teletrabalho na unidade. 

§ 1º Os gestores das unidades estabelecerão as metas e prazos a serem alcançados, observados os 

parâmetros da razoabilidade e visando sempre o consenso com os servidores. 

O alcance das metas de desempenho pelos servidores em regime de teletrabalho equivalerá ao 

cumprimento da respectiva jornada de trabalho, com frequência integral. 

Agradecemos a oportunidade do diálogo respeitoso, republicano e democrático e nos dispomos a 

permanecer neste caminho para a valorização do trabalho desempenhado pelos servidores e 

empregados públicos do Estado do Ceará. 

 

 

ANTONIO DE PÁDUA DE FREITAS ARAÚJO  

Coordenador Geral 

 


