
React do Claudio Ezequiel. 

TCE confirma os nossos argumentos em entendimento a aplicação 
dos 70% da lei do FUNDEB. 

O TCE diz sim ao governador para aplicação do piso do magistério na Carreira dos trabalhadores 
em educação. O relatório do voto garante com clareza a possibilidade de implantação do piso do 
magistério na Educação do Acre. O posicionamento claro está nas páginas 19, 26 e 27 do 
documento.  

O início do relatório apresenta uma manifestação da Diretoria de Auditoria Financeira e 
Orçamentária - DAFO e não deve ser confundida com o voto da conselheira.  

As demais páginas expressam a fundamentação sobre o recurso do FUNDEB e sua base legal para 
aplicação do volume de 70% nos salários dos trabalhadores em Educação, assim como a 
fundamentação da resposta à consulta do governo para a devida aplicação na carreira, o que 
representa implantar o piso e manter os reflexos linear na tabela. Isto significa que o aumento 
pode ser dado e deverá ser estendido a todos incluindo os aposentados que possuem a paridade. 

 



 

 



 

Viva a nossa categoria de educadores! 

Agora não tem mais desculpas governador. Cumpra a Lei! 

ATENÇÃO!!! 

O reajuste de 33,24%, concedido no Piso Salarial Nacional do Magistério (Instituído pela Lei 
11.738 de 16 de julho de 2008), que no ano de 2021 era 2.886,24 com o aumento passou para 
3.845,63 é para uma jornada semanal de 40horas. No nosso caso os contratos são de 30h, então 
devemos fazer um cálculo proporcional. 

PSN --> 3.845,63 ÷ 40h = 96,14 x 30h = 2.884,22 este valor é para o magistério, no caso do nível 
superior penso que deve manter a diferença de percentual existente hoje entre as tabelas do 
nível médio e superior. 

Piso atual do nível superior -->2.402,68 Piso atual do nível médio--> 1.724,10   

Diferença percentual entre o piso de nível médio com nível superior atual -->   39,35% 

2.884,22 x 1,3935% = 4.019,16 --> SEGUINDO O ENTIDIMENTO DO TCE, ESTE DEVE SER O PISO DO 
NIVEL SUPERIOR E DEVE SER MANTIDO A ESTURTURA DA CARREIRA. 
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