
 
ESTADO DO PARÁ                                                                                                                                           

PODER EXECUTIVO                                                                                                                               
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ                                                                                     

GABINETE DA PREFEITA  

 

Rua Raimunda Mendes de Queiroz, nº 306 – Bairro Vila Nova, CEP 68.658-000 
Aurora do Pará- PA 

 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

     

   Caros munícipes do município de Aurora do Pará, em respeito à confiança que todos 

vocês depositaram na gestão da Prefeita Vanessa Gusmão Miranda, nas tomadas de decisões e 

buscar fazer o melhor para o bem-estar de vocês, é que está sendo postada essa nota, informando e 

esclarecendo a respeito dessas falácias que estão ocorrendo nesses últimos dias.  Deixá-los cientes 

que os servidores da educação que aderiram à Greve alegando que a Gestão não quer pagar o 

reajuste salarial de 33,24% proposto pelo governo federal não procede, não é verdadeira a questão 

levantada.  

   Muito Pelo contrário, o Município de Aurora do Pará vem a público informar que cumpre 

integralmente as disposições legais referentes ao pagamento do Piso Nacional do Magistério, não 

restando qualquer pendência financeira relacionada aos Professores Municipais. Cumpre esclarecer 

que a Portaria MEC Nº 67, de 04 de fevereiro de 2022, foi publicada no dia 07 de fevereiro de 2022, 

sendo esta última data o marco temporal do qual passa a surtir seus efeitos legais. Dessa forma, 

ratificando que não existe nenhum atraso de vencimentos, bem como as folhas de pagamento são 

geradas mensalmente, qualquer acréscimo ou supressão salarial só poderá ocorrer na data do efetivo 

pagamento, ou seja, no final de cada mês vigente. 

   A gestão Municipal é sabedora e entende a obrigatoriedade do cumprimento quanto ao 

pagamento do Piso do Magistério aos servidores da educação. Tanto que no dia 08 de fevereiro do 

corrente ano foi realizada uma reunião na Câmara Municipal, onde estiveram presentes a maioria dos 

Vereadores, representantes da Gestão Municipal, a Prefeita Municipal, a Secretária de Educação, as 

Entidades em defesa da Categoria, como o SINTEPP e SISPMAP, para que presenciassem a 

apresentação da prestação de contas dos repasses e pagamentos dos servidores da educação e 

fechamento do ano de 2021.  

   E na mesma linha de informações, foram apresentados os primeiros repasses do mês de 

janeiro de 2022, foram apresentados também questionamentos sobre o reajuste do piso salarial do 

magistério como assunto principal. Foram feitas as colocações pelo Contador esclarecendo e 

enfatizando que no "momento " diante dos recursos que o município vem recebendo, e da calamidade 

Pública encontrada no início desta gestão por não ter ocorrido a corretada transição de governo, o 
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Município teria dificuldades para garantir aos servidores o reajuste devido, pois o município não dispõe 

desses recursos enumerados pelo presidente da República, comprometendo os Prefeitos e deixando-

os em situações difíceis perante a categoria da educação, como o que está ocorrendo em Aurora. 

Ainda hoje Aurora do Pará enfrenta muitos problemas, sendo um deles a organização da vida funcional 

e salarial dos servidores da educação, em que há mais servidores concursados que carga horária 

laboral disponível. Mesmo em meio ao caos, em momento algum a Prefeita Vanessa Gusmão se 

recusou a pagar o piso. 

   Na reunião acima referida, ficou demonstrado e comprovado a insuficiência de recursos 

do município para o cumprimento do pagamento do Piso do Magistério e diante dessas dificuldades 

ficou decidido a criação de uma Comissão Provisória composta por todas as pessoas interessadas 

(membros da Câmara da Vereadores, membros do Executivo municipal, membros dos sindicatos 

representantes da categoria), para realização dos estudos de viabilidade econômica e jurídica para 

implementação e cumprimento do pagamento do Piso salarial profissional nacional do magistério.  

   O objetivo de criação dessa comissão era de conseguir a ajuda de todos os interessados 

na causa, para que em conjunto com a gestão municipal encontrassem um meio jurídico e contábil 

para com que o município consiga pagar o Piso do Magistério aos servidores da educação, visto que 

não adianta pagar um, dois meses e depois ficar atrasando o pagamento por não saber de onde tirar 

dinheiro, porque os valores dos atuais repasses são instáveis. A Prefeita é a favor do piso, porém, tem 

que encontrar com responsabilidade a solução do problema. É por isso que foi criada a referida 

Comissão através do Decreto de Lei nº 09, de 16 de fevereiro de 2022, pra debater e encontrar a 

solução pro reajuste salarial. 

   A representante do SINTEPP presente na reunião do dia 08 concordou com a proposta 

debatida, mas como não poderia decidir por si só ficou de repassar o contexto disposto na reunião 

para os demais da Categoria e posteriormente dar uma resposta apontando os representantes do 

mesmo na Comissão. Contudo, o prazo esgotou e não se obteve resposta ou contato com o 

SINDICATO SINTEPP. 

   Neste sentido, respeitada qualquer manifestação democrática acerca do assunto, o que 

é assegurado constitucionalmente a todos, causa estranheza à Municipalidade que a categoria dos 

Professores venha a se mobilizar tendo como atitude a realização de uma greve, a qual do ponto de 

vista jurídico apresenta-se ilegal, pois de forma visível podemos observar, que tal mobilização se trata 

de uma "briga" de cunho político, da oposição, do que realmente pelo reajuste do piso, pela luta dos 
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servidores. Lutar pelos direitos, praticando o significado da palavra respeito é exercer a cidadania, mas 

quando a luta é praticada com ofensas, palavras de baixo calão e apelo pessoal, deixa de ser Luta e 

passa a ser baderna. 

   Ressalta-se que o Município reconhece o direito dos servidores e sua obrigação de 

cumprimento do pagamento do piso salarial do magistério, e que ainda não se encontra inadimplente 

com a categoria visto que a Portaria MEC Nº 67, de 04 de fevereiro de 2022, foi publicada no dia 07 

de fevereiro de 2022, sendo esta última data o marco temporal do qual passa a surtir seus efeitos 

legais,  por tanto não existe nenhum atraso de vencimentos, bem como as folhas de pagamento são 

geradas mensalmente, qualquer acréscimo ou supressão salarial só poderá ocorrer na data do efetivo 

pagamento, ou seja, no final de cada mês vigente, e já encontra-se em andamento os procedimentos 

administrativos para realização dos estudos de viabilidade econômica e jurídica para implementação 

e cumprimento do pagamento do piso salarial profissional nacional do magistério. 

    Salientamos que o SINTEPP em momento algum enviou os nomes de seus 

representantes para fazer parte da comissão responsável por esse estudo, em momento algum o 

referido sindicato procurou junto a gestão após a reunião do dia 08 meios de diálogo ou conciliação, 

demonstrando assim não ter nenhum interesse em ajudar o município a resolver a problemática e 

assim alcançar o bem comum de maneira democrática. E tais atitudes de uma instituição que se diz 

representante de uma categoria, demonstram apenas que seu interesse aparenta causar o caos com 

manifestações de cunho político partidário de oposição a Gestão Municipal. 

   É lamentável e decepcionante quando se planeja o melhor, mesmo diante dos obstáculos 

e dificuldades encontradas em gerir com transparência os interesses de um município como Aurora do 

Pará, com um histórico político de sofrimento principalmente aos servidores públicos da educação, em 

que a Gestão recebe ingratidão e desacato. Todos deveriam reconhecer e lutar de mãos dadas com a 

Prefeita com um só objetivo, o de ver a sua terra Natal evoluir e ser motivo de orgulho. 

 

 

VANESSA GUSMÃO MIRANDA 

Prefeita Municipal 

  

 

 

Nosso Povo, Nossa Riqueza! 
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