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Uniuv impacta apenas 1% no índice de folha de
pagamento do Município de União da Vitória
Mais do mesmo. Chegando próximo dos reajustes salariais, outra vez a culpa é
da UNIUV. Só que não! É importante esclarecer a verdade dos fatos diante da
tendenciosa nota veiculada pela Prefeitura. A UNIUV é uma Fundação Municipal
de direito público e autossustentável, ou seja, possui autonomia administrativa e
quem paga o salário de seus servidores não é a prefeitura. Em 2018 a UNIUV
arrecadou quase R$ 13 milhões de reais, representando 8,76% da arrecadação
anual do Município, em se tratando da Receita Corrente Líquida. Ao contrário do
que afirmou o prefeito Hilton Santin Roveda, em nota divulgada no perfil da
prefeitura, afirmando que a UNIUV impacta “fortemente” na despesa de pessoal,
esqueceu-se de apresentar que o total é de 1%. Repetindo: apenas 1% é o que
a UNIUV impacta na despesa de pessoal do município. O índice atual é de
54,31%, e na hipótese de a UNIUV não existir, o município ainda estaria acima do
limite prudencial com 53,19%, estando impedido de conceder vantagens,
nomeações, aumentos, reajustes e funções gratificadas, criação de cargos,
empregos ou funções, e outros atos que gerem mais despesas, ressalvado casos
de aposentadorias, ou falecimento de servidores nas áreas de educação, saúde
e segurança, conforme o que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Informações que não condizem com a verdade são tendenciosas e causam danos
a uma instituição que este ano completa 45 anos de existência e tanto já
contribuiu com a formação superior de milhares de pessoas da região.
A EDUCAÇÃO de qualquer nível é o maior patrimônio que a sociedade pode ter e
não se vira as costas para isso. A UNIUV entende ser perfeitamente legítima,
apoia a manifestação dos professores da rede municipal, e coloca-se à disposição
da sociedade para quaisquer esclarecimentos.
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