Salvador, 19 de Junho de 2015

Ao
FORUM DAS ADS
Forum das Universidades Estaduais da Bahia
Prezados Professores,
Em conformidade com a orientação do Senhor Secretário da Educação – Prof. Osvaldo Barreto
Filho e do Senhor Secretário de Relações Institucionais – Josias Gomes, vimos apresentar o que
se segue, no tocante a pauta de reivindicação dessa categoria:

1. Revogação da Lei 7176/97
Após recebimento da contra proposta da minuta do Projeto de Lei que viabiliza a revogação da
Lei 7176/97, o Governo procederá à avaliação das proposições apresentadas pelo movimento
docente, e apresentará novo posicionamento até o dia 04/08/2015. A dilação de prazo se deve,
principalmente, ao fato de que, nesta etapa da avaliação, será necessária a interlocução com os
demais integrantes da comunidade universitária, bem como o aprofundamento da análise
jurídica pertinente.
2. Orçamento das Universidades
O Governo reitera que, considerando o atual cenário econômico nacional e o consequente
comprometimento das estimativas de arrecadação do Estado, não há possibilidade vinculação do
mesmo ao percentual da RLI no presente exercício.
Reitera, ainda, que o orçamento das Universidades para o exercício de 2015 será mantido na sua
integralidade, sem contingenciamentos.

3. Ampliação do quadro de vagas
O Governo reitera que não haverá ampliação do quadro de vagas das Universidades no presente
exercício.
4. Direitos Trabalhistas
Considerando o represamento dos processos de promoção dos docentes, decorrente da
inexistência de vagas nas respectivas classes e a impossibilidade de ampliação do quadro de
vagas no presente exercício, o Governo apresentou na reunião do dia 20/05/2015, e reiterou nas
cinco reuniões subsequentes, proposta que consiste na redistribuição de vagas entre as classes,
de modo a disponibilizar vagas nas classes integralmente ocupadas, destravando,
consequentemente, os processos de promoção. A proposta inicialmente apresentada consistiu na
possibilidade de redistribuição de 20 vagas por Universidade.
Considerando que não foi apresentada contra proposta pelo movimento docente à proposta de
redistribuição de vagas apresentada nas reuniões anteriores, o Governo reitera a proposta inicial
de redistribuição de vagas entre as classes, no quantitativo de 20 vagas por Universidade.
O Governo reafirma a disposição, em recebendo contra proposta do movimento docente, de
manter o diálogo, ampliando processo de negociação e discussão sobre a proposta.
O Governo ressalta que os custos decorrentes do ajuste proposto contarão com recursos
disponibilizados pelo Estado, sem comprometer o custeio e o investimento das Universidades.

O Governo manifestou a sua disposição para a manutenção de diálogo permanente com a
comunidade universitária no sentido de planejar e estabelecer os critérios necessários para a
elaboração da proposta orçamentária para o próximo exercício.

5. Alterações no Estatuto do Magistério Superior
O Governo considera que não há possibilidade de revisão e/ou reestruturação da carreira do
Magistério Superior no presente exercício.

6. Reajuste geral dos servidores estaduais
O reajuste dos Servidores Estaduais para o exercício de 2015 foi estabelecido através das Leis
13.342/2015 e 13.343/2015.
O Governo aguarda contato desse Fórum das AD’s para agendamento de nova reunião.

Atenciosamente,
WILTON TEIXEIRA CUNHA
Chefe de Gabinete

