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Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça do Ministério Público do Município de 

Mãe do Rio do Estado do Pará, Maurim Lameira Vergolino,  
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O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO 

DO PARÁ – SINTEPP, entidade sindical de primeiro grau, representativa de todos os 

trabalhadores em educação pública estadual e municipal (Certidão do Ministério do Trabalho 

– Secretaria de relações do Trabalho – proc nº 46000.006792/95) CNPJ 07.868.425/0001-

66, com sede e foro central na cidade de Belém, sito à Rua 28 setembro, nº 510 (próximo à 

Avenida Assis de Vasconcelos) – Campina, CEP: 66010-100, com SUBSEDE NO 

MUNICÍPIO MÃE DO RIO, endereço rua João Medeiros da Costa, S/N – Bairro Bom Jesus 

– Mãe do Rio/PA – CEP: 68.675-000, E-mail: sinteppsubsedemdr@hotmail.com CNPJ 

07.868.425/0001-66, por seus representantes legais, vem respeitosamente diante de Vossa 

excelência propor a presente REPRESENTAÇÃO contra o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO - 

PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, e SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,  ambos com endereço fixo no Município de Mãe do 

Rio, nos seguintes termos: 

 

 

1- DAS IRREGULARIDADES 

 

A Prefeitura Municipal de Mãe do Rio– PA, por meio de sua Secretaria Municipal de 

Educação – SEMED, após vários pedidos deste sindicato, via ofício, o último protocolado no 

dia 26 de novembro de 2020 (ANEXO I), além de requerimentos pessoais de servidores 

junto a SEMED (ANEXO II) não respondidos, negou por omissão, o direito à jornada integral 

de trabalho dos ocupantes dos cargos de Magistério – Professor que está prevista na lei 

municipal 612/2013 (ANEXO III).  

  Pedimos garantia de direito com base: 

No art. 4, inciso VIII da Resolução nº 05 da Câmara de Educação Básica (CEB) do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) de 03 de Agosto de 2010 que estabelece as 

Diretrizes Nacionais para os Planos de Cargos e Carreiras dos Funcionários da Educação 

Básica Pública: 

mailto:sinteppsubsedemdr@hotmail.com
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VIII – jornada de trabalho, preferencialmente, em tempo integral de, no máximo, 

40 (quarenta) horas semanais para os profissionais da Educação Básica de que 

trata a presente Resolução. 

 

Considerando ainda o artigo 17 da Lei Municipal 612/2013 (ANEXO III) que dispõe 

sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores da educação básica da 

rede pública de ensino do município de Mãe do Rio: 

“Art.17 A jornada dos trabalhadores do ensino público municipal terá uma duração de 

20 (vinte) a 40 (quarenta) horas semanais, para o grupo do magistério, garantida a 

gratificação de hora atividade e de 30 (trinta) a 40 (quarenta) horas para os demais 

cargos desta lei, conforme a necessidade do serviço a ser regulado através de ato do 

executivo.” 

E, considerando ainda, a Portaria Normativa 002/2020 – GAB – SEMED - PMMR – Mãe do 

Rio (ANEXO IV) que estabelece nos artigos 1º, 2º, 5º:  

“Art. 1º. As lotações possuem caráter técnico operacional com o fim de adequação à 

situação econômica, financeira e aplicabilidade da legislação vigente. 

“Art. 2º. A lotação dos servidores nas Unidades Escolares e Administrativas da 

SEMED será procedida de acordo com a seguinte ordem de prioridade: 

I – Servidores efetivos e municipalizados; 

II – Servidores Concursados; 

III – Servidores Temporários. 

“Art. 5º. A carga horária máxima dos servidores no cargo de professor poderá ser até 

200 (duzentas) horas mensais, de acordo com a disponibilidade de carga horária e o 

desempenho do professor.  

É importante acrescentar que o Sintepp - Mãe do Rio sempre buscou o diálogo 

informando à SEMED a disponibilidade dos servidores para lotação de jornada de trabalho 
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integral, isto é, 40 horas semanais, ou a ampliação de jornada dentro de sua disponibilidade 

conforme Atas de Reunião entre Representantes da Gestão Municipal de Mãe do Rio e a 

Coordenação do Sintepp Subsede Mãe do Rio (ANEXO V).  

Ocorre que mesmo sabendo das leis municipais e recebendo pedidos dos 

trabalhadores em educação do município a SEMED se omite a qualquer resposta seja ela 

oral ou escrita, deixando os servidores concursados apenas com 100h ou menos de 200h 

mensais e continuam contratando professores(a), para suprir a demanda que pode ser 

suprida por servidores efetivos/concursados. 

Sabe-se que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações 

para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Essa é a 

redação do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, que veda o ingresso no serviço 

público que não seja sob a modalidade de concurso público.  

Sob que pese o disposto no artigo retro transcrito, o legislador abriu uma exceção na 

redação do inciso IX ao dizer: "a lei estabelecerá casos de contratação por tempo 

determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público". A 

intenção foi de não deixar a Administração Pública imobilizada em certas circunstâncias, tão 

somente. 

Mesmo tratando-se de uma exceção, o certo é que a Administração Pública no 

Município de Mãe do Rio vem se utilizando desmedidamente do contrato por prazo 

determinado do inciso IX, criando grande distorção na lotação de pessoal, oportunizando-se 

uma espécie de concorrência entre o servidor efetivo/concursado e o servidor contratado, 

quando o segundo não pode preterir o primeiro porque sua contratação visa tão somente 

suprir a ausência de concursado. Em consequência de motivações políticas, recusa-se a 

priorizar os funcionários efetivos/concursados para manter um número excessivo de 

contratados. Nesse caso, o ato é manifestamente ilegal. 

Voltando ao enunciado do inciso IX, ele é bastante preciso ao admitir a contratação 

por prazo determinado "para atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público", de forma que a contratação por prazo determinado somente deve ser permitida 
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quando for para suprir a ausência de servidor concursado, em casos de licenças e férias, 

tão somente, ou quando houver necessidade da ampliação na prestação do serviço público, 

e não houver servidor concursado para o cargo. É o caso, por exemplo, quando é 

inaugurada uma nova escola e não há professor concursado. Mesmo assim, o contrato não 

poderá ser de prazo longo, pois a Administração Pública estará obrigada a abrir concurso 

público. Outro aspecto relevante, é que para se contratar por prazo determinado, o cargo 

deverá estar criado por lei e haverá processo seletivo simplificado. 

De maneira bastante completa, Hely Lopes Meirelles define o concurso público 

como: 

 

“o meio técnico posto à disposição da Administração Pública para 

obter-se moralidade, eficiência e aperfeiçoamento do serviço público 

e, ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os 

interessados que atendem aos requisitos da lei, fixados de acordo 

com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, consoante 

determina o art. 37, II da CF. Pelo concurso afastam-se, pois, os 

ineptos e os apaniguados que costumam abarrotar as repartições, 

num espetáculo degradante de protecionismo e falta de escrúpulos 

de políticos que se alçam e se mantêm no poder leiloando cargos e 

empregos públicos”. 

 

Deste modo, a não observância do primado da legalidade redunda no desgarrar da 

orientação constitucional, inclusive ferindo a moralidade administrativa. 

 

2. DOS PEDIDOS 

 

Diante de todo o exposto e considerando os fatos e a legislação acima mencionada, 

REQUER de Vossa Excelência, que receba a presente REPRESENTAÇÃO, com objetivo 
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de fazer a Prefeitura Municipal de Mãe do Rio/PA e sua Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED a cumprir a legislação vigente e atender aos pedidos dos trabalhadores em 

educação do referido município, considerando que esses trabalhadores estão enfrentando 

uma desvalorização profissional e que isso implica diretamente em suas práticas 

pedagógicas. 

Portanto, diante do exposto, considerando os fatos acima narrados, requeremos ao 

Ministério Público que sejam tomadas as providências cabíveis com a maior brevidade, no 

sentido de Garantir o cumprimento da legislação municipal que assegura a jornada de 

trabalho de até 40 horas semanais e a consequente exoneração dos professores 

contratados a título precário e à margem dos requisitos constitucionais autorizadores da 

contratação de servidores temporários, qual seja, art. 37, IX, da Constituição Federal, face a 

ausência de excepcional interesse público. 

Pedimos Deferimento, 

 

Atenciosamente, 

 

 

Mãe do Rio, 15 de dezembro de 2020. 

 

 

______________________________________________ 

Sintepp subsede Mãe do Rio 

 

 

 


