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Governo retira da LDO congelamento
de salários dos servidores do Estado

Ana Beatriz Pazos/APP Sindicato

Apesar de excluir medida do projeto
de lei, o Executivo não descarta
reajuste zero por conta dos efeitos da
pandemia na arrecadação
Guilherme Marconi
Reportagem Local

O congelamento do salário
dos servidores estaduais até
dezembro de 2021, proposta enviada pelo Executivo no
início de julho, na forma de
uma emenda ao projeto original da LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias), não vai ser
incluído no texto que deverá
ser colocado em votação na
semana que vem na AL (Assembleia Legislativa) do Paraná. A decisão foi tomada esta
semana, em reuniões entre a
Casa Civil, Secretaria da Fazenda e deputados que fazem
parte da Comissão de Orçamento na AL. O reajuste será
objeto de avaliação do governo ao término do exercício de
2020, com cenário fiscal do
Estado.
Na ocasião, o governo alegou que a medida era necessária por causa da queda de
receita provocada pela pandemia da Covid-19. O deputado Tiago Amaral (PSB), relator do orçamento na AL, apresentará o relatório na sema-

na que vem sem o reajuste
zero. A LDO será votada na
Comissão de Orçamento e na
sequência em Plenário.
Em 2019, o governo propôs
reajuste de 5,08% para os servidores, parcelado em três vezes. Em janeiro de 2020, foram pagos 2%. Outras duas
parcelas de 1,5% estavam previstas para serem pagas em
janeiro de 2021 e janeiro de
2022. Caso a emenda fosse
aprovada, a segunda parcela seria automaticamente suspensa.
Mesmo a medida estando
fora da LDO, o governo Ratinho Junior (PSD) não descarta adotá-la mais à frente. Em
nota, o Palácio Iguaçu informou que vem fazendo grande esforço para honrar o pagamento dos salários dos servidores ativos e aposentados,
e tem como propósito manter os depósitos regularmente em dia, mesmo com a baixa
das receitas. “Trata-se de um
reconhecimento ao trabalho
essencial realizado pelos funcionários públicos.Neste ano,
a folha salarial foi reajustada

Em nota, governo diz que vem fazendo
esforços para honrar pagamento
dos salários dos servidores
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HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020 – HUOP/UNIOESTE - Objeto: Contratação
de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota
de veículos e do Grupo Gerador do Hospital Universitário do Oeste do Paraná
– HUOP – Maior percentual de desconto sobre a média da ANP. Valor máximo
total estimado: R$ 330.407,90. Protocolo dos envelopes até 10/09/2020 às
09h, no Protocolo do HUOP, na Av. Tancredo Neves, 3224, Bairro Sto. Onofre,
CEP 85.806-470/Cascavel-PR. Abertura: 10/09/2020 às 09h30 min, na sala de
Licitações do HUOP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2020 – HUOP/UNIOESTE.
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de sistema ECMO
para consumo frequente no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.
Valor máximo total estimado: R$ 144.000,00. Recebimento das propostas:
Das 9 h do dia 27/08/20 até às 9 h do dia 11/09/2020. Abertura das propostas
e recebimento dos lances: 11/09/2020, 9 h. Os editais e demais informações
encontram-se à disposição dos interessados junto à Com. de Licitação do HUOP,
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comprasparana.pr.gov.br ou www.comprasnet.gov.br (pregões eletrônicos) em
conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de 07/01/04. Cascavel, 26/08/2020.
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INTERESSADO: Instituto Água e Terra - IAT
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Servidores filiados à APP Sindicato e outras entidades sindicais fizeram manifestação ontem em
frente ao Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa contra reajuste zero em 2021

em 2%, cumprindo o acordo
firmado em 2019 para reposição de perdas. Esta medida, contudo, só pode ser efetivada quando há condições
financeiras e orçamentárias”,
diz a nota. O governo alega
ainda que está no limite da
Lei de Responsabilidade Fiscal e alcançou 59,9% de comprometimento da receita com
folha de pagamento.
MANIFESTAÇÃO
Nesta quarta-feira, a APPSindicato e outras entidades
sindicais fizeram manifestação no Centro Cívico, em Curitiba, contra a mensagem enviada pelo governo Ratinho
Junior de reajuste zero para
os servidores em 2021. Segundo o presidente do sindicato que representa os professores da rede estadual,
Hermes Leão, o governo não
tem dialogado com os servi-

dores. “Queremos fazer esse
debate sobre a LDO e não
tivemos nenhuma reunião,
nem com o governo nem com
os deputados” disse.
Segundo ele, o protesto
ainda é contra a aprovação da

medida que o governo se valeu aproveitando a quarentena em sessões remotas quando não podemos nem discutir
as propostas com os deputados”, disse o professor.
O governo do Paraná afir-

APP Sindicato reclama que não tem
tido diálogo com governo e deputados
para debater a LDO
Lei 20.199, em 29 de abril deste ano, durante a pandemia.
“Ainda sem nenhum aviso,
a Assembleia aprovou essa
lei que terceiriza os agentes da educação 1 e 2. Pedimos a revogação desses artigos porque precariza agentes importantes no processo
educacional como as zeladoras, merendeiras e funcionários de bibliotecas. Foi uma

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM
AVISO N.º 81/2020
CONCORRÊNCIA N.º 035/2019 - DER/DOP Nº
NO GMS 036/2020
TRANSFERÊNCIA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
OBJETO: Exploração da Infraestrutura e da Prestação do Serviço Público de
Transporte Coletivo Aquaviário de veículos e passageiros na travessia da Baía de
Guaratuba – na Rodovia PR- 412.
DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: Até o dia 14/09/2020 – No Protocolo
Geral do DER/PR no período das 13:00 às 17:00 horas ou diretamente na sessão
de abertura para a comissão de licitação na data e horário a seguir:
DATA DA ABERTURA: 15 de setembro de 2020 - 14:00 horas. N.º DO PROCESSO:
16.190.013-3
AUTORIZAÇÃO:
a) Para realização de despesas: Fernando Furiatti Saboia - Diretor Geral do DER/
PR – em 01/07/2020.
b) Para a licitação: Alexandre Castro Fernandes – Diretor de Operações do DER/
PR – em 09/07/2020.
VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO: R$ 134.196.330,72
EDITAL E DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE A LICITAÇÃO: O edital está
disponibilizado na página eletrônica http://www.administracao.pr.gov.br/Compras,
link Licitações do Poder Executivo, consulta licitações, órgão DER, n° GMS:36
ANO: 2020. Demais informações poderão ser obtidas na Coordenadoria de
Licitações, localizada na Avenida Iguaçu, n.º 420, andar térreo, Curitiba/PR. - fone
41 – 3304-8209.
Observar comunicado sobre a prevenção do COVID 19 no portal GMS. Dúvidas
poderão ser saneadas pelo e-mail: teterocio@der.pr.gov.br.
Curitiba, 25 de agosto de 2020.
Rui Cezar de Quadros Assad
Presidente da Comissão de Julgamento

mou, em nota, que recebe
com surpresa a notícia da realização de um ato sindical
exigindo reajuste de salários
do funcionalismo no momento em que milhões de pessoas
buscam acesso a algum tipo de
renda para sobreviver em razão
dos efeitos perversos da pandemia. “O Paraná cumpre lei
aprovada pelo Congresso Nacional para receber da União ressarcimentos de parte das perdas de arrecadação. Para isso,
o Estado precisa respeitar uma
série de exigências, entre elas a
de não aumentar gastos com a
folha salarial.”
MEMÓRIA
O ato na Praça Nossa de
Salete também faz parte da
mobilização para relembrar
o fatídico 30 de agosto de
1988, que foi marcado pela
truculência da Polícia Militar ao receber ordens para fazer uso de cavalos e bombas
para conter os manifestantes na gestão do então governador Alvaro Dias, hoje senador pelo Podemos. Há 32
anos os professores usam a
data para reivindicar melhores condições de trabalho e
para a educação.
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