Senhores pais/população
•

Greve/Atendimento educacional

Alguns professores fizeram nesta data e prometem prosseguir com uma paralização
junto a rede municipal de ensino, alegando, entre outras coisas, que estão buscando uma melhor
educação para nossas crianças.
Primeiramente, gostaria de esclarecer que a pauta da greve é exclusivamente
destinada a aumento salarial dos mesmos - pretendem receber 12,8%.
De qualquer forma, esperamos contar com a compreensão, colaboração e apoio dos
senhores pais, os quais deverão continuar a enviar seus filhos para a escola, pois, o Município está
conseguindo manter o atendimento educacional com os demais professores.
•

Com relação à greve/remuneração

Em que pese as alegações do movimento grevista, entendemos que os mesmos não
possuem qualquer razão. Melhor explicando:Criticam o salário do Município de Guapiaçu, dizendo que o mesmo é um dos menores
da região, porém comparam os salários pagos por nós, com:a) Municípios nos quais os professores trabalham uma carga horária maior;
b) Municípios nos quais os professores não possuem “plano de saúde” pago pela
Prefeitura;
c) Municípios nos quais o valor do “ticket” alimentação é inferior ao nosso;
d) Municípios nos quais não há regime próprio de previdência, e a aposentadoria é
limitada ao teto do INSS e sem paridade;
e) Municípios que não respeitam a lei de 2/3 com aluno e 1/3 sem alunos;
Oportuno esclarecer ainda, que nos últimos anos todos já receberam os seguintes
aumentos:•
•
•
•
•

2014 – 6,00%
2015 – 6,41%
2016 – 10,00%
2017 – 5,35%
2018 – 5% (4%+1%)

Por fim, de acordo com os relatórios do tribunal de contas inerente ao ano de 2017,
o Município de Guapiaçu havia aplicado:-
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•
•

Despesa empenhada na educação – 27,5211% que corresponde a R$
10.985.316,17 (dez milhões e novecentos e oitenta e cinco mil e trezentos e
dezesseis reais e dezessete centavos) (mínimo exigido 25%);
Despesa empenhada no pagamento do magistério – 81,9632% (mínimo
exigido 60%) – Valor gasto em 2017 = R$ 9.932.943,93 (nove milhões e
novecentos e trinta e dois mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa
e três centavos).

Assim sendo, entendemos que não há como conceder mais aumento aos referidos
profissionais, pois já estamos aplicando mais que o mínimo exigido e pagando de acordo com os
nossos limites financeiros.
•

Denúncia relacionada a gastos indevidos

Recentemente houve denúncias
setores/profissionais com recursos da educação.

de

que

pagou-se

despesas

de

outros

Diante de tais fatos, o Prefeito Municipal determinou o levantamento das denúncias
apresentadas e foi constatado que em alguns casos de fato houve a classificação contábil equivocada,
que gerou o empenho/pagamento indevido.
Esclarecemos que os empenhos indevidos serão glosados (descontados) dos
27,5211%, NO ENTANTO, já verificamos que mesmo após o desconto desses valores
empenhados/pagos equivocadamente com recursos da educação, ainda assim aplicamos mais de
25% na educação, respeitando-se assim as exigências legais.
•

Das reuniões/Greve

Apesar dos grevistas afirmarem que não houve dialogo por parte desta administração,
esclarecemos que houve algumas reuniões, porém, os mesmos não aceitaram o argumento de que no
momento não há condições financeiras de conceder qualquer reajuste.
Contamos com a colaboração e apoio de todos.
Muito Obrigado!

Administração Municipal
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