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"EDUCAÇÃO"
Esclarecimento à população Paraisense

        Por ocasião da Municipalização do Ensino no Estado de São 
Paulo, como os municípios ainda não possuíam uma rede própria de 
professores, o Estado cedeu professores da Rede Estadual, através de 
Convênio Estado/Município, para que os mesmos atuassem nas redes 
municipais até que estas constituíssem rede própria. 

Foi uma medida provisória mas necessária que foi muito 
bem recebida pelos municípios do Estado de São Paulo, na época. 

Paraíso foi beneficiado com esse convênio, ocorrido em 2.003, 
e recebeu ótimas profissionais, que colaboraram muito para uma educação 
de qualidade em nosso município. Houve dentre elas quem deixasse o 
convênio por vontade própria, houve quem aposentasse e, no decorrer do 
tempo, fomos efetivando e contratando profissionais para a nossa própria 
rede, nos termos do referido convênio.

É de conhecimento de todos que passamos por uma crise 
financeira em todos os setores do nosso país. Não é diferente com 
Paraíso e, para tornar possível uma administração honesta, precisamos 
também tomar certas atitudes, que muitas vezes soam como antipáticas 
para parte da população. 

Uma das medidas recentes que tomamos foi a cessação do 
Convênio junto ao Estado, a partir de 1º de janeiro de 2.020, quando as 
professoras cedidas pelo Estado voltarão a trabalhar junto às Escolas 
Estaduais. Entretanto, nos dá muita tranquilidade saber que, com exceção 
de uma professora com sede em Palmares Paulista, todas as demais estarão 
trabalhando aqui em Paraíso, na EE “Profa. Carolina de Quadros Toledo”, 
sede das mesmas e estarão recebendo para o Ensino Médio os alunos do 
Ensino Fundamental da nossa Rede Municipal de Ensino. 

Esclarecemos que essa medida foi protelada até o limite do 
nosso suporte. Nosso município não tem mais condições financeiras de 
devolver ao Estado a quantia mensal de R$ 57.115,18,  custo médio dessas 
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profissionais até agosto de 2.019. Esclarecemos que no ano de 2.018 o 
custo das mesmas foi de R$ 541.685,11 e a previsão de custo é acima de R$ 
600.000,00 neste ano de 2.019. Todos esses dados estão expostos no Portal 
de Transparência da Prefeitura Municipal de Paraíso. A Folha de Pagamento 
do nosso município vem ultrapassando o limite legal, sob a fiscalização do 
Tribunal de Contas do Estado. Estamos com um índice de 54,26% do nosso 
orçamento, consumidos com essa Folha de Pagamento, com 
apontamento do Tribunal de Contas, que nos impõe tomada de decisões 
urgentes para baixar esse índice. 

Temos sério compromisso com nossa população! Temos um 
comportamento administrativo democrático, pautado pela honestidade e 
clareza. Faremos tudo para manter uma administração voltada para o bem 
da população, procurando atende-la em tudo o que for possível e 
permitido. 

Tenham certeza de que a qualidade da Educação Municipal se 
manterá sempre num crescente e que não faltarão professores 
competentes para trabalharem junto aos estudantes da nossa rede, quer 
seja na Educação Infantil (0 a 5 anos), no Ensino Fundamental I (1° ao  5º 
anos) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º anos). 

Temos a tranquilidade de ver nossa administração aplicando 
corretamente as verbas da Educação na Educação, de aplicarmos acima 
do índice de 25% do nosso orçamento com a Educação (aplicamos mais 
de 27%), porque sabemos que a Educação é fundamental para 
o desenvolvimento da população. 

Agradecemos muito pelo trabalho de todos os profissionais da 
Educação e contamos sempre com a dedicação e o compromisso de todos, 
indispensáveis à boa formação de nossas crianças e de nossos jovens.  

Paraíso, 09 de outubro de 2019. 

WILSON FARID CASSEB 
Prefeito Municipal 



EM 2018 de 01/01 a 31/08/2019 Total 2018/2019
541.477,98R$  403.845,42R$  945.323,40R$             

3.449.415,85R$  2.491.229,60R$  5.940.645,45R$         

Qtd 
Professores de 01/01 a 31/12/2018 de 01/01 a 31/08/2019

Estado 6 7.520,53R$  8.413,45R$  
Municipio 68 4.227,23R$  4.579,47R$  
DIFERENÇA ESTADO/MUNICIO 3.293,30R$  3.833,98R$  

LEVANTAMENTO DE GASTOS ANUAIS 
comparativos de gastos com professores cedidos pelo Estado em relação a professores da rede municipal de ensino

LEVANTAMENTO DE GASTOS POR PROFESSORES, INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS
Rateio Por quantidade Professor (média mensal por professor)

* Obs: o rateio foi calculado por média, com base no valor bruto total incluindo encargos sociais. Os professores têm
salarios diversos entre si e entre os professores do município incluem-se Diretoras, Coordenadoras Pedagógicas, 
Assessora da Educação e Supervisora da Educação Básica. No calculo da média para os professores do município, foi 
também incluido o vale alimentação.

Estado
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