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Prestação de contas do Estado: 
mais cortes na educação

Descaso com a edu-
cação pública. Esse é o 
sentimento dos(as) edu-
cadores(as) presentes na 
manhã dessa terça-feira 
(25) na audiência da apre-
sentação, por parte da 
Secretaria de Estado da 
Fazenda (Sefa), dos resul-
tados fiscais do Estado 
referentes ao segundo 
quadrimestre de 2018.

Os dados públicos são 
alarmantes e  mostram 
que o governo estadual 
gastou R$ 450 milhões a 

menos, nesses oito meses 
iniciais de 2018, do que em 
relação ao mesmo perío-
do de 2017. Isso aponta 
exatamente a política de 
ajuste com a redução do 
salário dos PSS, com um 
número insignificante de 
licenças especiais, o não 
pagamento da data-base 
e a não oferta de turmas 
do PDE. “É importante 

que a gente denuncie, e 
continue cobrando essa 
escolha do governo em 
não valorizar a qualidade 
da educação. Vai precari-
zando os serviços em de-
trimento de uma escolha 
financeira que eles reali-
zam”, evidencia o presi-
dente da APP-Sindicato, 
professor Hermes Leão.

O Estado investiu, nos 

primeiros quatro meses 
do ano, um montante de 
34, 49% do em educação 
e, agora, o percentual caiu 
para  32,25 do orçamen-
to. “Uma redução  que 
implica em defasagem 
salarial, em sobrecarga de 
trabalho, na superlotação 
de turmas e na queda da 
qualidade do ensino”, 
alerta Hermes. 

“Um outro ponto que 
vamos acompanhar em 
outubro e novembro é a 
tramitação da LOA, o pla-
nejamento financeiro para 
2019. Vamos ter que acom-
panhar intensamente essa 
proposta que precisa ser 
apresentada” explica Her-
mes, ao mencionar a con-
tinuidade, no governo Cida 
Borghetti (PP), das políti-
cas de corte do governo 
Beto Richa (PSDB).

A apresentação periódi-
ca das receitas e despesas 
do Estado é prevista na 
Lei complementar nº 101/ 
2000. O Sindicato acompa-
nha o demonstrativo dos 
dados e também fiscali-
za os investimentos feitos 
na educação pública. A 
apresentação ocorreu no 
plenário da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep).

Gastos do segundo 
quadrimestre de 2018 
foram apresentados 
à população. APP
acompanhou o 
balanço e critica 
baixa na educação

APP-Sindicato reforça o 
direito à Licença Especial

A legislação garante, mas o governo do Paraná 
indefere pedido a servidores(as) 

A APP-Sindicato denuncia mais uma ilegalidade 
do governo do Paraná, que tem reduzido a cada ano o 
número de vagas para a Licença Especial aos(às) servi-
dores(as) públicos(as).

Ainda que haja poder discricionário da Adminis-
tração Pública, que pode avaliar a conveniência do 
período da concessão da licença, é também obrigação 
da Administração assegurar o direito dos(as) servido-
res(as) que cumprem os requisitos da legislação. Não 
pode o governo alterar as regras legais de forma a 
reduzir direitos, como tem feito ao definir os critérios 
para a liberação das licenças. De acordo com as novas 
regras, somente ‘os servidores que tenham cumprido 
os requisitos para obter o benefício de aposentadoria, 
supridos nas Instituições de Ensino, podem apresentar 
o requerimento para usufruir licença especial’.

Vale destacar que nem todas as pessoas que se 
enquadram neste novo requisito tiveram concedido 
o direito à Licença, uma vez que o número de vagas 
é insuficiente.

A Licença Especial é conquista no serviço público e 
está na Lei. Diante desse cenário, a APP busca a prote-
ção ao direito das licenças judicialmente. No entanto, 
o judiciário demonstrou até o presente momento, que 
entende não haver ilegalidade por parte do governo.

As ações do Sindicato foram negadas, com argumen-
tação principal de que não cabe controle judicial aos atos 
administrativos. Já nos casos solicitados por problemas 
de saúde do(a) servidor(a), o judiciário alegou que de-
ve-se requerer a licença para tratamento, nos termos de 
licença médica e não da licença especial.

Há no Estado um grande numero de servidores(as) 
que já se aposentaram ou que estão em processo de 
aposentadoria e que não tiveram o direito à Licença 
concedido, tendo pendentes, em muitos casos, a fruição 
de mais de uma Licença Especial.

Nestes casos, o Estado é obrigado a fazer a con-
versão em dinheiro, ou seja, o que seria um direito à 
Licença torna-se um direito ao recebimento em forma 
de indenização.

Além de negar ao(à) servidor(a) o seu direito à Licen-
ça durante o período do exercício da função, ainda gera 
um passivo trabalhista, ou seja, cria uma nova dívida ao 
Estado. Mais uma demonstração de descaso com as ver-
bas públicas e com os direitos dos(as) trabalhadores(as).

Foto: Joka Madruga


