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OFÍCIO Nº ED/GA/DP/284/2021                                                 Curitiba, 21 de outubro de 2021 
     
 
 
Assunto:  Ofício nº 025/2021 – CT-SENGE/PR 
 
 

Senhor Diretor. 

 
  Em atenção ao Ofício nº 025/2021 – CT-SENGE/PR, que versa sobre o Programa de 

Demissão Voluntária, com regulamento instituído pela Portaria nº 173/2021, especificamente 

no tocante ao Art. 5º e seu alcance, esclarecemos que o IDR-Paraná, em cumprimento ao 

Decreto Estadual nº 7300/2021, que normatiza os procedimentos operacionais à consecução 

de atos oficiais pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, neste caso, o Decreto Estadual nº 

8841/2021, que autoriza a implementação do Programa de Demissão Voluntária – PDV/2021, 

tramitou protocolado entre os órgão da administração pública, os quais consideraram 

imprescindível a inclusão do respectivo instrumento de quitação contratual em comento. 

Destarte, destacamos que esta Diretoria, interveio junto à Procuradoria Geral do Estado 

do Paraná, Secretaria de Estado da Fazenda, Secretaria de Estado da Agricultura e 

Abastecimento e Casa Civil, argumentando quanto a proposição de cláusulas contratuais que 

possibilitassem a maior abrangência de adesões ao programa, por conseguinte, o alcance dos 

objetivos elencados na proposta apresentada no processo executivo.  

Nesta senda, prevaleceu a tese da segurança jurídica no respectivo instrumento 

contratual, condicionando a percepção da verba indenizatória, em face à plena e irrestrita 

quitação referente ao extinto contrato de trabalho. 

Sendo assim, manifestamos nosso respeitoso reconhecimento às relevantes atividades 

desempenhadas por esse Sindicato, em prol dos Engenheiros do Estado do Paraná, mas, em 

virtude dos fatos ora apresentados, informamos da impossibilidade, neste momento, de 

atendimento ao pleito. 

 

ilustríssimo Senhor 
Eng.º Eletricista Leandro José Grassmann 
Diretor Presidente do SENGE-PR 
Curitiba-PR 
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 Em tempo, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 

necessários e para outras tratativas que o SENGE-PR entender como de interesse de seus 

Associados junto ao IDR-Paraná. 

 

Cordialmente, 
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