
TERMO  DE  ACORDO  DE  REPOSIÇÃO  DOS  DIAS  NÃO  TRABALHADOS  EM 
RAZÃO  DE  OCUPAÇÕES  DOS  ESTUDANTES,  PARALISAÇÕES  E  GREVE  DOS 
SERVIDORES  nº 01/2017

 
Define  o  Termo  do  Acordo  para 
reposição  dos  dias  não  trabalhados 
em  razão  de  ocupações  dos 
estudantes,  paralisações  e  greve  dos 
servidores do IF Baiano.

Considerando o teor do Ofício-Circular nº 27/2016/GAB/SETEC-MEC, de 19 de 

outubro de 2016, o qual solicita informações sobre eventual ocupação de espaços 

físicos;

Considerando o teor do Ofício nº 1046/2016/IF Baiano/GAB, de 26 de outubro 

de 2016, que trata da resposta ao Ofício-Circular nº 27/2016/GAB/SETEC-MEC;

Considerando o  teor  da  Nota  de  Apoio  às  Manifestações  de  Estudantes  e 

Servidores,  de 27 de  outubro de  2016,  pela  qual  registra-se  mais  uma vez,  a 

exemplo  da  Nota  de  Esclarecimento  Nº  01/2014/IF  BAIANO/GAB,  o 

reconhecimento  e  compromisso  deste  Reitorado  em preservar  e  respeitar  os 

direitos dos estudantes e servidores previstos na Constituição Federal do Brasil; 

Considerando o  teor  da  Recomendação  Nº  2  –DPDI  2CATDF/GDPC 

2CATDF/OFDHTC 2CATDF, de 07 de novembro de 2016, conjunta dos Defensores 

Regionais de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União ao Ministro da 

Educação  e  aos  Reitores  e  demais  dirigentes  de  colégios,  institutos  e 

universidades  da  Rede  Federal  de  Ensino,  atinente  às  recentes  ocupações 

estudantis  com  finalidades  de  exercício  dos  direitos  de  reunião  e  de 

manifestação;

Considerando que, dentre as principais reivindicações do movimento paredista 

do  SINASEFE em 2016,  destacam-se:  posicionamento  contrário  ao  Projeto  de 

Emenda à Constituição (PEC) nº 241 (posteriormente nº 55), Medida Provisória 

(MP) nº 746,  Projeto  de Lei  do Senado (PLS)  nº 193 (Escola sem Partido),  e 

Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 257; 

Considerando que não houve judicialização questionando a legalidade da greve 

de 2016, bem como não foi constatado negociação e/ou acordo entre as partes 

diretamente  envolvidas:  SINASEFE  NACIONAL  e  representantes  do  Governo 



Federal  (Ministério  de  Educação  e  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e 

Gestão);

Considerando que  há  relatos  e  evidências  de  que  alguns  servidores  foram 

impedidos  de  trabalhar  durante  alguns  dias  em  virtude  das  ocupações  dos 

estudantes, enquanto a grande maioria dos servidores apoiaram estas ocupações, 

razão  pela  qual  entende-se  que  não  é  justo  que  os  servidores  que  foram 

impedidos  de  trabalhar  tenham  que  repor  os  dias  não  trabalhados,  sendo 

necessário, para tanto, a apresentação de documentos comprobatórios por parte 

dos gestores e/ou testemunhas; enquanto que, para os servidores que apoiaram 

as ocupações dos estudantes, acredita-se que estes não iram se opor a manter o 

compromisso  de  apoio  aos  estudantes  através  da  reposição  dos  dias  não 

trabalhados  durante  as  ocupações,  independe  de  adesão  ao  movimento 

paredista;

Considerando o  teor  do  COMUNICA  nº  557862,  exarado  pelo  Secretário  de 

Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público / MPOG, referente 

as greves de servidores públicos federais, de 06 de dezembro de 2016;

Considerando o teor dos ofícios nº 153 e 154/2016/CONIF (Conselho Nacional 

das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica), de 08 

de dezembro de 2016, referente ao COMUNICA nº 557862/MPOG;

Considerando o Parecer N. 004/2016/CGU/AGU, publicado no Diário Oficial da 

União, Seção 1, de 13 de dezembro de 2016;

Considerando o Decreto Nº 2.346, de 10 de outubro de 1997, o qual consolida 

normas  de  procedimentos  a  serem  observadas  pela  Administração  Pública 

Federal em razão de decisões judiciais, regulamenta os dispositivos legais que 

menciona, e dá outras providências;

Considerando o teor do Memorando Circular nº 28/2016/DGP/IFBaiano, de 13 

de dezembro de 2016, o qual trata do levantamento dos dias não trabalhados 

pelos servidores e  demais trabalhadores temporários em razão de ocupações, 

paralisações e greve dos servidores; 

Considerando o teor do Ofício-Circular Nº 076/2016/IF Baiano/GAB, de 19 de 

dezembro de 2016, o que versa acerca do plano de ação para subsidiar possíveis 

negociações  sobre  os  dias  não  trabalhados  por  razão  de  ocupações  de 

estudantes, paralisações e greve dos servidores;



Considerando a Nota Informativa emitida pelo Reitor Substituto, no exercício do 

cargo, de 23 de dezembro de 2016, referente ao plano de ação para subsidiar 

possíveis negociações sobre os dias não trabalhados por razões de ocupação de 

estudantes, paralisações e greve dos servidores;

Considerando o teor da Resolução Nº 80, de 20 de dezembro de 2016, a qual 

dispõe  acerca  da  aprovação  dos  calendários  acadêmicos  que  não  foram 

concluídos no ano civil de 2016 em razão de paralisações, greves e ocupações, e 

aprovação dos calendários acadêmicos de 2017; 

Considerando o  teor  do Memorando nº 029/2016/DGP/IFBAIANO,  de 28 de 

dezembro de 2016, que trata de esclarecimentos sobre o Memorando Circular nº 

28/2016/DGP/IFBAIANO;

Considerando o teor do Ofício-Circular Nº 015/2017/IF Baiano/GAB, de 25 de 

janeiro  de  2017,  o  qual  trata  de  convocação  dos(as)  Diretores(as)  Gerais  de 

Campus, Pró-Reitores(as) de Ensino, Pesquisa e Extensão e Diretora de Gestão de 

Pessoas para participarem de reunião de negociação com as Seções Sindicais;

Considerando o teor do Ofício nº 53/2017/IF Baiano/GAB, o qual convida os 

Coordenadores das Seções Sindicais de Catu, Guanambi e IF Baiano para reunião 

de  negociação  sobre  os  dias  não  trabalhados  em  razão  de  ocupações  de 

estudantes, paralisações e greve dos servidores em 2016; 

Considerando os  ofícios,  memorandos,  e-mails  e  demais  documentos 

encaminhados por representantes das Seções Sindicais;

Considerando o teor da Cartilha de Greve no Servido Público: esclarecimentos e 

orientações aos Sindicatos e Servidores, SINASEFE, Junho de 2011, de autoria de 

WAGNER ADVOGADOS ASSOCIADOS;

Considerando os  ofícios,  e-mails  e  demais  documentos 

encaminhados/respondidos  pelos(as)  gestores(as),  relativos  ao  processo  em 

tela;

Considerando as  Diretrizes  para  Elaboração  de  Calendário  Acadêmico, 

conforme  Resoluções  nº  43,  de  30  de  setembro  de  2016,  e  nº  65,  de  30  de 

novembro de 2016;

Considerando o teor do Ofício Circular nº 41/2017-MP, de 03 de fevereiro de 

2017, o qual trata da “Possibilidade de desconto dos dias parados em razão de 

greve. Adoção do PARECER nº 004/2016/CGU/AGU, de 30 de novembro de 2016, 



da  Consultoria-Geral  da  União  da  Advocacia-Geral  da  União,  aprovado  pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República”; e, por fim,

Considerando o  despacho exarado  pelo  Presidente  da República  em “12-XII-

2016", Diário Oficial da União nº 240, de 15 de dezembro de 2016, Seção 1, pg. 

27, pelo qual aprova o PARECER nº 004/2016/CGU/AGU, de 30 de novembro de 

2016, da Consultoria-Geral da União da Advocacia-Geral da União.

Cláusula  Primeira -   Este  Termo  de  Acordo,  motivado  pela  inexistência  de 
negociação/acordo  por  parte  de  representantes  do  Governo  Federal  (MEC  e 
MPOG) e SINASEFE, relativo aos movimentos paredistas ocorridos em 2016 no 
âmbito do IF Baiano, dispõe sobre o processo de negociação entre o IF BAIANO e 
as Seções Sindicais (Seção Catu, Seção Guanambi e Seção IF Baiano) vinculadas 
ao Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e 
Tecnológica  –  SINASEFE,  entidade  representativa  dos  servidores  do  Plano  de 
Cargos  e  Carreira  dos  Técnico-Administrativos  em  Educação  -  PCCTAE  e  da 
Carreira  do  Magistério  do  Ensino  Básico,  Técnico  e  Tecnológico;  e  sobre  a 
possibilidade de  reposição dos dias  não trabalhos  em razão de  ocupações  de 
estudantes,  paralisações  e  greve  dos  servidores,  conforme  levantamento 
coordenado pela Diretoria de Gestão de Pessoas sobre os eventos ocorridos no 
ano de 2016.

Cláusula  Segunda -  A  reposição  dos  dias  não  trabalhados  em  razão  de 
ocupações de estudantes, paralisações e greve dos servidores tem como objetivo 
principal  reestabelecer  a  normalidade  das  atividades  acadêmicas  e 
administrativas,  conforme  o  disposto  neste  Termo  de  Acordo,  o  qual  está 
alicerçado na fiel observação da legislação vigente e nos princípios modernos da 
administração pública, destacando-se a moralidade e a transparência.

Cláusula Terceira - A reposição em tela será contabilizada imediatamente após a 
assinatura do presente acordo, tendo como instrumento comprobatório o Plano 
Individual de Reposição.
Parágrafo único - A responsabilidade pelo cumprimento do presente acordo é 
individual, de cada servidor, sendo que o seu acompanhamento e comprovação 
caberá à chefia imediata a qual o servidor está vinculado.

Cláusula Quarta - A reposição dos dias não trabalhados em razão de ocupações 
dos estudantes, paralisações e greve será feita de forma a garantir: 

I – O direito dos estudantes à reposição integral dos dias letivos paralisados. 
II - O funcionamento adequado dos setores no âmbito do IF Baiano; 
III – A observação e o cumprimento da legislação vigente; e
IV  –  A  reposição  dos  dias  letivos  paralisados  em  calendários  anuais 
subsequentes,  que levem em conta além de 200 dias letivos anuais  e a  carga 



horária dos componentes curriculares dos respectivos Projetos Pedagógicos de 
Cursos, até que seja compatibilizado os calendários acadêmicos com o ano civil. 

§ 1º A reposição dos dias não trabalhados em razão de recessos acadêmicos não 
faz parte do acordo em tela que trata o caput deste artigo, será realizado por 
instrumento próprio, conforme orientações da Diretoria de Gestão de Pessoas.
§  2º  Para  todos  os  servidores  (Docentes  e  Técnicos  Administrativos  em 
Educação), poderá ser negociada, através de instrumento de acordo específico,  a 
reposição  de  horários  equivalentes  relacionados  a  eventos  institucionais  que 
ensejam  trabalho  extra  vinculado  à  Gratificação  de  Encargos  de  Cursos  e 
Concursos.
§  3º  Para  os  Docentes,  poderá  ser  considerada  como  reposição  dos  dias  não 
trabalhados,  reservado o  intervalo  diário  para  alimentação,  as  horas  de  aulas 
equivalentes às ministradas nos sábados letivos e os dias equivalentes às horas 
de  aulas  ministradas  de  segunda  a  sexta-feira  que  ultrapassarem  às  16 
(dezesseis) horas de aulas previstas na Normatização de Atividades Docentes.
§  4º Para  os Técnicos Administrativos em Educação em regime normal à  sua 
jornada diária de trabalho e demais trabalhadores contratados, será considerada 
como  reposição  dos  dias  não  trabalhados,  reservado  o  intervalo  diário  para 
alimentação, as horas equivalentes de trabalho realizado em sábados letivos e os 
dias  equivalentes  às  horas  trabalhadas  de  segunda  a  sexta-feira,  não 
ultrapassando 2 (duas) horas diárias em relação à sua jornada diária de trabalho.
§  5º Para  os Técnicos Administrativos em Educação com jornada de trabalho 
flexibilizado de 6 (seis) horas de trabalho (equivalente a 30 horas semanais), será 
considerada como reposição dos dias não trabalhados, as horas equivalentes de 
trabalho realizado em sábados letivos e os dias equivalentes às horas trabalhadas 
de segunda a sexta-feira, não ultrapassando 2 (duas) horas diárias em relação à 
sua  jornada  de  trabalho  diário,  antecipando  ou  prorrogando  o  horário  de 
trabalho atual, devendo reservar, neste caso, o intervalo de 1 (uma) hora para 
alimentação.
§ 6º Caso o servidor opte por não repor os dias e/ou horas não trabalhadas pelas 
razões  objeto  do  presente   acordo,  será  efetivado  o  desconto  dos  dias  não 
trabalhados nos termos da legislação vigente.

Cláusula Quinta – Ao final do ano civil 2017, a Diretoria de Gestão de Pessoas 
coordenará ações para avaliar o cumprimento do acordo em tela, de modo que,  
constatado que o servidor não cumpriu com o seu Plano Individual de Reposição,  
procederá o desconto dos dias equivalentes não trabalhados/repostos.
§ 1º Será garantido ao servidor, conforme sua conveniência e oportunidade, o 
direito de optar pela adesão voluntária de repor os dias não trabalhados ou ter o 
desconto  salarial  equivalente  aos  dias  não  trabalhados/repostos,  sendo 
necessário,  neste  último  caso,  a  formalização  desta  opção  em  requerimento 
específico.
§ 2º Para os trabalhadores contratados que não tiverem a oportunidade de repor 
os  dias  não trabalhados,  será  efetivado o desconto dos  dias  equivalentes  não 
trabalhados/repostos.
§ 3º Em caso de desconto, esse se dará na forma do art. 46 da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990.



Cláusula Sexta – Fica acordado entre os signatários o compromisso de observar 
e  garantir  que  servidores,  incluindo-se  as  chefias  imediatas  e  gestores,  não 
sofrerão prejuízo funcional ou profissional em decorrência do cumprimento do 
presente acordo.

Cláusula Sétima – Os signatários se comprometem em acompanhar e apoiar o 
cumprimento do acordo em tela, de modo que o convívio acadêmico e as relações 
pessoais  e  profissionais  sejam pedagogicamente  vivenciadas  com democracia, 
ética,   solidariedade,  respeito  e  urbanidade,  elementos  essenciais  para  o 
fortalecimento e desenvolvimento institucional.

Cláusula  Oitava -   Os(As)  Diretores(as)  Gerais  de  Campus  e  os(as) 
representantes das Seções Sindicais se comprometem em avaliar, mensalmente, o 
cumprimento deste acordo, o qual será avaliado também, periodicamente, pelo 
Colégio de Dirigentes.

Cláusula Nona -  os signatários se comprometem em observar o Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e resguardar os 
direitos constitucionais, individuais e coletivos, bem como se comprometem em 
negociar, antecipadamente, qualquer possível evento que venha comprometer as 
atividades acadêmicas e administrativas após a celebração do presente acordo, 
cabendo  às  Seções  Sindicais  o  compromisso  de  observar  os  requisitos 
necessários à qualquer deflagração sindical, bem como garantir a transparência, 
a  representatividade  e  a  legitimidade  do  que  venha  ser  deliberado  em 
assembleia,  sendo respeitada a decisão obtida pela maioria (50% do total  de 
servidores mais um servidor) dos servidores em suas respectivas unidades de 
lotação e que estejam em pleno exercício funcional. 

Cláusula  Décima  –  O  presente  Termo  de  Acordo  será  encaminhado  para 
conhecimento  do  Ministério  Público  Federal,  Advocacia  Geral  da  União, 
Defensoria  Pública  da  União,  Ministério  da  Educação  e  Ministério  de 
Planejamento, Orçamento e Gestão, Procuradoria Federal do IF Baiano, Comissão 
de Ética do IF Baiano e Auditoria Interna do IF Baiano.

Salvador, 08 de fevereiro de 2017.
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