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DECRETO Nº370 DE 31DEJULHODE 2018 
 
 

 “Dispõe sobre o registro como 
faltante, no ponto dos que não 
comparecerem aos seus postos de 
trabalho, em virtude da GREVE 
deliberada pelo SISPUMUR”. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUANAMBI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, 

 
 

CONSIDERANDO que a atual Gestão que iniciou em janeiro/2017, vem 
efetuando de forma regular o pagamento dos salários de professores e outros 
servidores municipais;  

CONSIDERANDO que a Administração deve agir de forma responsável e 
planejada, e que deva obedecer o fluxo orçamentário; 

CONSIDERANDO que em 2017foram repassados recursos referentes ao 
FUNDEB no montante de R$37.634.972,63 (trinta e sete milhões seiscentos e 
trinta e quatro mil novecentos e setenta e dois reais e sessenta e três 
centavos), e mesmo assim não foram suficientes para pagar os salários 
correspondente a folha de pagamento e encargos correspondentes, sendo 
necessária a complementação dos recursos; 

CONSIDERANDO que a previsão dos recursos a serem transferidos do 
FUNDEB para o Município de Guanambi para o ano de 2018 é de R$ 
41.752.402,71 (quarenta e um milhões setecentos e cinquenta e dois mil 
quatrocentos e dois reais e setenta e um centavos) o que são insuficientes 
para a cobertura das despesas; 

CONSIDERANDO a peculiaridade do regime jurídico que rege o serviço 
público e seus servidores; 

CONSIDERANDO que o Município está RIGOROSAMENTE EM DIA com os 
pagamentos dos salários mensais, que durante todos os meses de 2017, e o 
que vem ocorrendo também em 2018; 
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CONSIDERANDO que as mudanças de nível estão sendo concedidas na 
medida das possibilidades administrativas e financeiras; 

CONSIDERANDO a falta de condições financeiras para a concessão de 
reajustes e/ou revisões nos salários da categoria dos servidores evitando que 
se chegue ao fim do ano de 2018, sem que tenha recursos suficientes para 
pagar aos servidores municipais; 

CONSIDERANDO que os professores deste Município recebem salários 
maiores do que a média da região, a exemplo disso é que dos 484 
profissionais efetivos vinculados ao FUNDEB 60, a distribuição salarial por 
faixa está da seguinte maneira: a) 41 pessoas apenas recebem abaixo de R$ 
2.000,00; b) 47 pessoas recebem entre R$ 2.001,00 e R$ 3.00,00; c) 66 
pessoas recebem entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00; d) 99 pessoas recebem 
entre R$ 5.001,00 e R$ 6.000,00; e) 171 pessoas recebem entre R$ 6.001,00 
e R$ 8.000,00; f) 60 pessoas acima de R$ 8.000,00. 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei n. 9.394/96 LDBE em seu artigo 70: 
“Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as 
despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das 
instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se 
destinam a: I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais 
profissionais da educação; II - aquisição, manutenção, construção e 
conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino; III – uso 
e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; IV - levantamentos 
estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento 
da qualidade e à expansão do ensino; V - realização de atividades-meio 
necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; VI - concessão de 
bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; VII - amortização e 
custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos incisos 
deste artigo; VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de 
programas de transporte escolar; 

CONSIDERANDO o princípio da Supremacia do Interesse Público, princípio 
geral do Direito Administrativo,  do  qual  decorrem,  em  um  primeiro 
momento, o Princípio da Continuidade do Serviço Público, que implica que os 
serviços públicos não podem ser prejudicados, interrompidos ou paralisados, 
devendo-se, assim, haver um fluxo de continuidade, e, também, o dever 
inescusável do Município em prestá-lo; 

CONSIDERANDO que o pressuposto de existência do Serviço Público é a 
garantia do atendimento às necessidades inadiáveis dos administrados, pois 
indispensável à concretização e ao desenvolvimento social; 
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CONSIDERANDO que GREVE e Serviço Público são institutos destoantes, 
causando a paralisação, incalculáveis prejuízos à sociedade; 

CONSIDERANDO que a manutenção do serviço público de forma contínua e 
eficiente interessa a toda a coletividade; 

CONSIDERANDO que a estabilidade e efetividade do servidor público 
também pesam sob o aspecto político e estratégico a favor do servidor, que 
não pode ser - em princípio - demitido e pode continuar a exercer pressão 
junto aos dirigentes após o período grevista; 

CONSIDERANDO que a EDUCAÇÃO é um serviço público de importância 
estratégica para o Município em prol da sociedade, principalmente por se 
tratar da prestação Constitucional de Serviço de Educação das séries iniciais 
do ensino fundamental; 

CONSIDERANDO o que decidiu o STJ, ROMS nº 2873/SC, 6ª Turma, Relator 
o Ministro Vicente Leal, que “O direito de greve assegurado na Carta Magna 
aos servidores públicos, embora pendente de regulamentação (art. 37, VII), 
pode ser exercido, o que não importa na paralisação dos serviços sem o 
consequente desconto da remuneração relativa aos dias de falta ao trabalho, 
à mingua de norma infraconstitucional definidora do assunto”; 

CONSIDERANDO que o desconto dos dias não trabalhados, trata-se de uma 
opção vinculante e não pode o gestor abrir mão disso, sob pena de violar o 
princípio da legalidade, que, inclusive, há de imperar quanto à concessão dos 
direitos pleiteados pelos grevistas; 

CONSIDERANDO que em razão da ausência de prestação específica do 
serviço por parte do grevista, os descontos dos dias não trabalhados devem 
ser realizados, sob pena de se configurar hipótese de enriquecimento sem 
causa; 

CONSIDERANDO o que a Ministra e Jurista Cármen Lúcia Antunes da 
Rocha, escreveu em seu livro “Princípios Constitucionais dos Servidores 
Públicos”. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 364, que “o servidor público, sujeito 
ao regime estatutário, que é positivado legalmente e que demanda que 
qualquer alteração de seus fatores, inclusive o remuneratório, se dê pela via 
da norma jurídica, não pode pretender que, de uma negociação levada a cabo 
exclusivamente com o titular do Poder Executivo, por exemplo, possa-se 
extrair solução referente a valores, porque o Poder Legislativo terá 
participação imprescindível no desate do litígio instalado. Mas mesmo o 
exercício da função legiferante sujeita-se a princípios e regras constitucionais 
incontornáveis pelo legislador, pelo que há de se ater o movimento e sua 
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solução aos comandos constitucionais, tais como os que se referem a leis 
orçamentárias, a leis restritivas do reajustamento e o limite de gastos das 
entidades com o pagamento de seus servidores, etc”; 

CONSIDERANDO a Súmula do STF 679 que diz: “A fixação de vencimentos 
dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva”; 

CONSIDERANDO que a decisão da Administração Municipal em não 
conceder reajuste e/ou revisão salarial para a categoria de professores, 
possui fundamento nas premissas normativas que impedem negociações 
sobre determinados pontos, como insuficiência financeira para arcar com tais 
alterações; 

CONSIDERANDO as várias audiências realizadas entre o Município de 
Guanambi e as comissões representativas da categoria de professores, que 
em todas elas foram apresentados números e documentos que comprovam a 
falta de condições financeiras em suportar qualquer reajuste e/ou revisão 
salarial para a categoria; 

CONSIDERANDO que o Município de Guanambi não recebeu a cópia das 
atas das Assembleias que decidiram pela deliberação da GREVE, tendo sido 
surpreendido com o anúncio da GREVE, e a sua efetivação, posto que o 
Poder Público recebeu tão somente o ofício nº 40/2008, de lavra da 
Presidente do SISPUMUR – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Guanambi, comunicando a deflagração de greve, por tempo indeterminado a 
partir do dia 23 de julho do corrente ano. 

CONSIDERANDO que o Supremo Tribunal Federal - STF, apreciando o tema 
531 da Repercussão Geral, por unanimidade, conheceu em parte do 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO 693.456, em que ficou decidido: “A 
administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação 
decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em 
virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a 
compensação em caso de acordo”, 

 
D E C R E T A: 

 
 

Art. 1º - Deverá ser registrado como faltante, o ponto dosProfissionais da 
Educação que não comparecerem aos seus postos de trabalho, em virtude de 
GREVE. 

 



 
 
 
 
 

 
 

5 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI 
PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, 90 – CENTRO 

C N P J  n º  1 3 . 9 8 2 . 6 4 0 / 0 0 0 1 - 9 6  
CEP 46.430-000 - GUANAMBI - BAHIA 

Fone: (77) 3452-4301 

 
Art. 2º - Deverá ainda ser encaminhado à Secretaria de Educação, 
diariamente a relação dos profissionais que estão trabalhando normalmente e 
dos que permanecem em Greve. 

 
Art. 3º - Não haverá pagamento dos dias registrados como não trabalhados 
em virtude da GREVE. 

 
Art. 4º - O cumprimento da presente determinação é crucial para que se 
cumpra a legislação vigente e o seu desatendimento ensejará a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis. 

 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,retroagindo 
seus efeitos para 23 de julho do corrente ano. 

 
 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI, ESTADO DA 
BAHIA, em 31 de julhode 2018. 
 
 
 

Jairo Silveira Magalhães 
Prefeito do Município de Guanambi 

 
 
 

Maristela de Souza T. Cavalcante 
Secretária Municipal de Educação 


