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MANIFESTO PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 

As entidades que assinam este manifesto vem a público alertar a sociedade pú-

blica em geral, especialmente aos vereadores e vereadoras deste município, 

para o risco à educação pública municipal de qualidade a partir da contratação 

de profissionais autônomos para a prestação de serviço de educação nos termos 

do Projeto de Lei 155/2022 proposto pelo Sr. Prefeito Municipal de Presidente 

Prudente: 

 

Tendo em conta que toda a Administração Pública deve se pautar pelos princí-

pios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência nos 

termos do caput do artigo 37 da Constituição Federal, qualquer iniciativa que 

revele desprestígio destes princípios mostra-se inconstitucional; 

 

Tendo em conta que não há no ordenamento constitucional brasileiro a figura 

da “atividade autônoma” para a prestação de serviço público sendo certo que o 

inciso I do artigo 37 da Constituição Federal faz menção expressa a cargos, em-

pregos e funções públicas; 

 

Tendo em conta que apenas na legislação tributária se encontra a categoria de 

“serviço autônomo”, sendo este conceituado como sendo a “atividade profissi-

onal desenvolvida de modo individual e exclusivo por pessoa física, desprovida 

de conotação empresarial e sem a interferência e/ou a participação de outros 

profissionais na sua produção” (§ 3.º do artigo 70 da LC199/2015); 

 

Tendo em conta que o serviço público de educação não pode ser compreendi-

do como uma prestação de serviços autônoma, justamente por ser um serviço 

ordenado a um fim, regulado na lei e em documentos coletivos produzidos pe-
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los próprios profissionais da educação envolvidos, ou seja, um serviço altamen-

te dirigido, supervisionado e coordenado a um fim; 

 

Tendo em conta que o próprio artigo 4.º do PL 155/2022 estabelece um regime 

de obrigações e imposições impostas ao trabalhador autônomo que, expressa-

mente, desvirtua a própria definição legal de prestador de serviço autônomo; 

 

Tendo em conta que o PL 155/2022 informa que a atividade autônoma ali pre-

vista servirá para atender as necessidades esporádicas da educação que se 

consubstancia em substituir professores e professoras em seus afastamentos 

legais; 

 

Tendo em conta que os afastamentos legais são aqueles que, ordinariamente, 

podem ser planejados e programados pela Administração Pública Municipal, o 

que, por consequência, desconfigura qualquer noção de fato esporádico e/ou 

extraordinário; 

 

Tendo em conta que não há necessidades eventuais, esporádicas e/ou, tempo-

rárias no serviço público de educação no município de Presidente Prudente, 

ainda mais quando se trata de afastamentos previstos na própria legislação; 

 

Tendo em conta que a forma de escolha e contratação deste profissional autô-

nomo previsto no PL 155/2022 não encontra guarida na Constituição Federal 

(inciso II, artigo 37), nem na legislação federal (art. 67, Lei 9.394/1996), nem Lei 

Orgânica deste município (art. 132); 

 

Tendo em conta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem, reitera-

damente, julgado inconstitucional as leis deste município que visam a contrata-

ção de professores temporários, para atendimento de hipóteses que não po-
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dem ser compreendidas como temporárias e/ou excepcionais (vide: LC 

192/2013; LC 208/2017 e LC 250/2020); 

 

Tendo em conta que a Lei 11.738/2008 prevê um piso mínimo nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica, bem como, uma divisão 

em sua jornada de trabalho para que se resguarde horas de estudo, preparação 

e avaliação, bem como, horas de interação com os educandos, sendo ambos 

remunerados; 

 

Tendo em conta que o PL 155/2022 não pode desobrigar a Administração Pú-

blica de fazer o pagamento de verbas remuneratórias que tem amparo na 

Constituição Federal (§ 3.º do art. 39 da Constituição Federal); 

 

Tendo em conta que as contratações precárias pretendidas a partir do PL 

155/2020, sem pagamento ou concessão de férias, sem limitação de jornada, 

13º salário, sem descanso semanal remunerado ou outros direitos, podem con-

figurar a situação de redução destes trabalhadores à condição análoga a de es-

cravo; 

 

Tendo em conta que o PL 155/2022 contradiz frontalmente o Plano Municipal 

de Educação, aprovado pela Lei 8.962/2015, especificamente nas estratégias 

18.1; 18.2 e 18.8; 

 

Tendo em conta que o PL 155/2022 desconsidera a necessidade de estabeleci-

mento de vínculo afetivo entre alunos e professora(or) ao propor um rodízio 

quinzenal obrigatório de professores, sendo certo que tal vínculo é de extrema 

necessidade para o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social.  
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Tendo em conta, por fim, que o “profissional autônomo” previsto no PL 

155/2022 não está (nem estará) inserido no contexto político pedagógico da 

unidade escolar, atuando em total descompasso com a realidade e necessidades 

dos alunos, alunas e do ambiente escolar. 

 

O que a educação pública do município de Presidente Prudente necessita é de 

planejamento, não podendo ser levada com leis que seguidamente são julgadas 

inconstitucionais. A obediência à Constituição Federal, à LDB, à Lei Orgânica e 

ao Plano Municipal de Educação deve nortear toda a atuação da Administração 

Pública. 

 

Neste sentido, unimos nossas vozes e nossos esforços pela desaprovação do PL 

155/2022 que atinge frontalmente tudo o que se entende por Políticas de Edu-

cação Pública em total prejuízo aos profissionais da educação pública e aos es-

colares que estarão expostos a este tipo de prestação de serviço. 

 

SINTRAPP – Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presi-

dente Prudente e Região 

FME-PP – Fórum Municipal de Educação de Presidente Prudente 

CACS-FUNDEB – Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização 

dos Profissionais da Educação 

APAMPESP – Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do 

Estado de São Paulo 

APEOESP – Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo 

 


