
  
 

 
 

 

R E C O M E N D A Ç Ã O 

 

 Em virtude da distorção pública de fatos envolvidos na negociação que ocorria 

com a participação do SINEPE/MA, sugerimos aos estabelecimentos de ensino a concessão 

de descontos aos pais ou responsáveis em termos assemelhados ao que apresentamos 

durante as negociações, cujo início foi retardado para aguardar regulamentação do ensino 

não presencial pelos Conselhos Nacional, Municipal e Estadual de Educação. 

 Importante salientar que a paralisação das negociações ocorreu no cenário de 

insatisfação demonstrada pelo PROCON e MINISTÉRIO PÚBLICO que, durante as 

negociações, postularam a realização de acordo para concessão de descontos lineares que 

variavam de 20% a 30%, proposição, esta, não lastreada em qualquer estudo que pudesse 

conferir plausibilidade à proposta que foi prontamente recusada pelos representantes do 

SINEPE/MA, presentes nas reuniões ocorridas. 

 Reitera-se, portanto, que a proposta apresentada pelo SINEPE consistiu na 

aceitação do que foi a base do pedido formulado pelos aludidos proponentes, ou seja, que 

o desconto seria calculado sobre o valor efetivamente reduzido nos custos das escolas, em 

virtude da paralisação das atividades presenciais. Entretanto, os representantes do poder 

público mantiveram-se firmes buscando desconto amparado em mero arbítrio. 

 Desta forma, ampliando o número de itens inicialmente propostos, visando 

contribuir com o momento atravessado pela sociedade recomendamos aos 

estabelecimentos de ensino que mensalmente concedam descontos aos pais e responsáveis, 

relativamente ao período que houver paralisação das atividades presenciais, nos seguintes 

termos: 

 01) Os parâmetros para cálculo da efetiva diminuição de custos e posterior 

repasse aos contratantes (pais ou responsáveis) serão encontrados a partir do cálculo da 

diferença com os gastos de energia elétrica, consumo de água, material de limpeza, 

material de expediente, serviços terceirizados eventualmente suspensos ou reduzidos 

(segurança, portaria e recepção) e vale transporte dos seus funcionários dos meses sem 

ensino presencial e as referidas faturas do mês de fevereiro de 2020, mês que antecedeu 



  
 

 
 

as medidas de isolamento social determinadas pelo poder público com suspensão das 

atividades presenciais nas escolas; 

 02) Apurado o valor total da redução das despesas, o resultado deverá ser 

dividido pelo número de alunos pagantes de cada série/curso a ser deduzido da(s) 

parcela(s) normal(ais) a partir da parcela referente ao mês de maio da anuidade ou 

semestralidade escolar, mês a mês, enquanto durar a suspensão das aulas presenciais, 

ainda que implique, para fins de concessão do desconto voluntário, na  prorrogação da 

data de pagamento prevista em contrato. 

 Sugerimos, por fim, que cada instituição de ensino emita de forma clara 

comunicado aos pais informando os valores ou percentuais dos descontos que serão 

concedidos por conta da suspensão das aulas presenciais, para assegurar a transparência e 

a regularidade do critério adotado, conforme a presente recomendação, não se 

considerando para fins de cálculo do desconto, o período de concessão de férias escolares. 

 

Atenciosamente, 

 
    
 

PAULINO DELMAR RODRIGUES PEREIRA 
Presidente 

 


