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À DIREÇÃO DO CPERS 

 

Nov/2019 

Resumo dos principais indicadores que acompanhamos 

Qual a situação da categoria da educação do estado do Rio Grande do Sul? 

 Professores e servidores de escola que acumulam perda salarial de nov/2014 a out/2019 de 

30,03% (INPC/IBGE) 

 Parcelamentos salariais há 47 meses (out/2019), com pagamento de indenização que é 24 

vezes menor do que aquele que o educador paga o sistema financeiro (Dieese/2017).  

 Magistério com segundo pior piso entre os estados brasileiros (Dieese/2018). Agravado 

pelo fato de que, conforme estudo da OCDE, o Brasil paga o segundo pior salário para os 

professores entre 41 países analisados (Education at a Glance/2019).  

 Entre todos os estados brasileiros apenas o Rio Janeiro não concedeu reajuste ao 

magistério após 2014, todos os demais concederam (Dieese/2019) 

 O percentual de comprometimento da Receita Corrente Líquida com educação no RS, em 

2019 é de 29,79%, enquanto a Constituição Estadual determina 35%. (RREO, set/ 2019) 

 Até 100% dos valores do Fundeb podem ser destinados a pagamento do magistério, em 

2019, o percentual destinado a esse fim é de 68,21%. (RREO, set/2019) 

 A Seduc perde participação na folha do estado - em 2014 representavam 37,8% da folha e 

em 2019 representam 29,9%, sendo que representam 61,4% dos vínculos (Gráficos 1 e 2). 

Gráfico 1 - Distribuição (%) dos Vínculos - 2019 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Fonte: SEFAZ/RS. 
                                                                                                                           Elaboração: Dieese 

 

Gráfico 2 - Distribuição (%) da Folha de Pagamento - 2019 
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 Embora a inflação do período, medida pelo INPC, tenha sido de 30,03%, trata-se de um 

índice de abrangência nacional.  O custo de vida no Rio Grande do Sul tem deteriorado de 

forma mais severa as condições de sobrevivência dos trabalhadores, conforme Tabela 1. A 

partir da seleção de itens básicos do Orçamento Familiar, verifica-se alta acima da inflação. 

Ademais, nota-se que o custo de vida, calculado a partir desses itens básicos chega a um 

custo mensal de R$ 2.508,11, enquanto a média salarial do magistério, considerando toda a 

remuneração (básico mais vantagens temporais, gratificações) é de R$ R$ 2.181,921.  

 

Tabela 1 – Variação % de preços e custo de vida, itens selecionados 

Rio Grande do Sul 2014 - 2019 

 
Fonte: DIEESE, IEPE (UFRGS), EPE, Portal da Transparência do Estado do Rio Grande do Sul e SEFAZ 

Notas: 

(1) Cesta Básica de Porto Alegre pesquisa e calculada pelo DIEESE 

(2) Conta de Luz calculado com base no consumo mensal médio das unidades consumidoras residenciais do Rio Grande do Sul, (De jan a 

Jun/2019) conforme divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE (0,193 Mwh), multiplicado pelo valor médio da Tarifa, 

conforme estimado pelo IEPE (out/2019). 

(3) Aluguel preço médio estimado conforme pesquisa do IEPE/UFRGS para o mês de out/2019. Não inclui valor do condomínio 

(4) Telefone fixo e celular - IEPE (out/2019). 

 (5) Conta de água refere-se a média da taxa mínima cobrada pela CORSAN e DMAE - IEPE (out/2019). 

(6) As tarifas de ônibus e metrô no custo mensal foram simuladas 2 tarifas diárias por 22 dias no mês. O valor da tarifa é aquele 

disponível no site da Trensurb e da ATP. 

(7) Gasolina: Preço médio ao consumidor no Rio Grande do Sul (Out/2019) conforme pesquisa realizada pela ANP 

(8) Demais serviços conforme levantamento IEPE/UFRGS 

Elaboração: DIEESE 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Média salarial do magistério conforme declarado pelo governo do estado do RS no Demonstrativo De 
Resultados Da Avaliação Atuarial – DRAA, enviado ao Ministério da Previdência – ano base 2018. Média homens 
e mulheres. 

Produto/serviço
Unidade de 

medida

Nov/2014 

(R$)

Out/2019 

(R$)

Variação 

2019/2014
nov/14 out/19

Cesta Básica  342,62 463,24     35% 342,62    463,24    

Gás de cozinha 13kg    48,68 74,61      53% 48,68     74,61     

Água Tx min    14,63 19,89      36% 14,63     19,89     

ônibus urbano Tarifa     2,95 4,70        59% 129,80    206,80    

Metrô Tarifa     1,70 4,20        147% 74,80     184,80    

Conta de luz kw/h     0,35 0,56        60% 62,86     108,22    

Aluguel mensal 1.089,61 1.315,62 21% 1.089,61 1.315,62 

Telefone Fixo assinatura    47,40 54,95      16% 47,40     54,95     

Telefone celular assinatura    53,60 79,99      49% 53,60     79,99     

Gasolina Comum 1 l     2,94 4,40        50%

TOTAIS média 53% 1.863,99 2.508,11 
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Alteração do Plano de Carreira 

No dia 14 de novembro, o governador Eduardo Leite, protocolou na Assembleia Legislativa PL 507, 

alterando o Plano de Carreira do Magistério (de 1974) e implementando remuneração a partir de 

Subsídio. 

Ao analisar a expectativa de trajetória profissional de um professor do Estado, verifica-se mudança 

drástica na comparação do Plano de carreira 

atual, em relação a proposta do governo, e 

em relação a forma de remuneração do 

magistério em outros estados brasileiros. 

No Rio Grande do Sul, um professor hoje 

pode contar com a expectativa de finalizar 

sua carreira podendo elevar sua 

remuneração do piso de ingresso em 200% 

(compatível com outros estados), a nova 

proposta, permite uma elevação ao fim da 

vida laboral em 52%. 

Em São Paulo, hoje, essa variação é de 183% 

e de acordo com a proposta do governo 

Dória (apresentada em nov/2019 para 2020) 

eleva para 186%. No Ceará atualmente, a 

perspectiva é de 266%, em Minas Gerais 

291% e no Paraná 364%. 

O governo gaúcho propõe remuneração por 

subsídio, mas apesar de extinguir inúmeras 

gratificações, propõe manter outras2, como 

gratificação para direção e vice direção, para 

funções de confiança, e alguns adicionais 

como: penosidade, local de exercício, 

docência exclusiva – o que deixa dúvida 

sobre a legalidade dessa modalidade de 

implantação, com base na CF art. 39 e a 

compatibilidade com o exercício da 

docência. 

Tempestivamente, pela simultaneidade na 

apresentação de mudanças para carreira do 

magistério dos governos Dória e Leite, e 

sobretudo pelo alinhamento político deles, destaca-se alguns breves comparativos3, conforme 

quadro a seguir. 

                                                           
2 Que somente serão pagas mediante designação específica e não serão incorporados à remuneração ou aos 
proventos de aposentadoria. 
3 Não se trata de comparar a proposta como um todo. O governo do Rio Grande do Sul apresentou 
conjuntamente à mudança da carreira, mudanças no estatuto do servidor e na previdência. Muitos outros 

O que é Subsídio? 

Subsídio é uma forma de retribuição salarial devida a 
servidores públicos por serviço prestado (remuneração). 
Segundo a Constituição Federal, no artigo 39, 4º. 

Essa forma de remuneração aos cargos políticos visa 
impedir a criação de gratificações outras que acrescentem 
valor ao salário, pelos próprios administradores, como 
frequentemente ocorria. Assim, tratando-se de cargo político, 
nenhuma gratificação adicional é devida, como horas-extras, 
ou adicional de localidade, por exemplo. Com exceção do 13º 
salário, terço constitucional de férias, abono de permanência, 
representação por função temporária (função de direção, 
chefia e assessoramento) e outras parcelas indenizatórias 
previstas em lei. 

 Apesar do foco da criação dos subsídios estarem na 
forma de remunerar os membros de Poder, detentores de 
mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 
Estaduais e Municipais, é possível permitido remunerar 
servidores públicos por subsídios, segundo a Constituição 
Federal. 

Quais as desvantagens do subsídio? 

• Os servidores mais antigos que acumularam 
vantagens legalmente previstas ao longo dos anos, 
cujo subsídio venha a superar o valor fixado em lei, 
perderão com a troca de carreira; 

• A impossibilidade de implantação de adicionais; 

• As carreiras que recebem por subsídios, em geral, 
possuem limitações de quantidade de vagas em cada 
faixa salarial, condicionando a promoção à existência 
de vaga, o que certamente emperrará as progressões, 
pois para atingir o teto da carreira o servidor terá que 
esperar a aposentadoria de outro, e assim 
sucessivamente tabelas abaixo. 
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Quadro 1 – Mudança na carreira do Magistério (Propostas nov/2019) 

Fonte: Apresentação realizada pelo governador Dória em coletiva de imprensa no dia 13 de novembro de 2019 e LOA do estado de São 
Paulo. PL 507 que tramita na Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul.  
Elaboração: Dieese 

 

                                                           
pontos são alterados para os gaúchos, como liberdade sindical, férias, aumento de tempo do estágio 
probatório, redução salarial pela implementação de contribuição previdenciária, entre outros. Também há 
pontos que são igualmente obscuros em ambas propostas, como por exemplo, a forma de progressão na 
carreira e o alcance e reflexos de implementação da remuneração por subsídios como uma forma de driblar a 
paridade dos aposentados em relação aos profissionais da ativa. 
4 Os dados apontados são com base em apresentação realizada pelo governador. O projeto ainda não foi 
remetido à Assembleia, portanto não se conhece detalhamentos da proposta. 
5 Registra-se que, segundo os dados do PLOA para o ano de 2020, a Secretaria da Educação de SP, fez constar 
que pretende reduzir os gastos com pessoal e encargos sociais, em um total de R$ 2,2 bilhões. Restando dúvidas 
sobre a viabilidade e forma com que se dará esse investimento anunciado. De acordo com dados da Subseção 
do Dieese na APEOSP, no comparativo de junho de 2019 com o mesmo mês de 2018, deixaram de ser ativos 
8,5 mil professores efetivos – e houve aumento de professores temporários, que não evoluem na carreira – 
podendo resultar em uma precarização e sobrecarga de trabalho para os que permanecem no quadro 
funcional. 
6 O custo para estabelecer tabela de subsídios para os militares do RS, em projeto concomitante ao do 
Magistério foi estimado pelo governo em 63 milhões + IGP 8,3 milhões, ou seja, o total de custo estimado para 
implantação da tabela de subsídios foi de R$ 112,3 milhões (militares mais magistério), sendo o magistério 
representa 36,5% desse valor, mesmo esses representando 61,4% dos vínculos.  O governo (de acordo com sua 
narrativa) tentando melhorar, reproduz e agrava as desigualdades salariais já existentes. Registra-se que o 
crescimento vegetativo da folha de pagamento do Estado (a 2,5%/ano) resulta em valor aproximado de 670 
milhões/ano, sendo que em relação a folha da SEDUC seria de aproximados 182 milhões. 
7 Embora o último reajuste não tenha reposto integralmente a inflação. 

São Paulo (Dória)4 Rio Grande do Sul (Leite) 

Adesão Voluntária Adesão Obrigatória 

Valorização inicial da Carreira (salário de ingresso) 
2019 = R$ 2.585 
2020 = R$ 3.500 
2022 = R$ 4.000 
De 2019 a 2022 reajuste de 54,7% 
[Professores com até 5 anos de trabalho abrange 
40% da categoria] 

Nenhum reajuste, visto que se trata de 
uma reorganização das verbas que divide a 
remuneração em básico, parcela 
autônoma de irredutibilidade e outra 
parcela autônoma que será 
gradativamente absorvida no lugar de 
concessões futuras de reajustes. 
 

58% dos professores poderão ter 20% de aumento Não foi apresentado 

Salário no topo da carreira R$ 10.000,00 
Salário no topo da carreira R$ 3.887,30 
(38% do de SP) 

Investimento de 1 bilhão em 20205 
Investimento de 2 bilhão em 2022 

R$ 41 milhões (ano) como contrapartida 
de R$ 6 bilhões referente passivo do piso 
do magistério6 

Último reajuste dos professores há 1 ano e 8 meses7 Último reajuste há 5 anos 

Renúncias fiscais do estado representam em torno 
de 11% da arrecadação potencial 

Renúncias fiscais do estado representam 
em torno de 23% da arrecadação potencial 
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Qualquer ajuste que o governo encaminhe, precisa primar pela busca da eficiência do serviço público, 

sem desperdício de recursos e diminuindo as desigualdades. Além das incongruências na proposta 

de Tabela por subsídio, ressalta-se também que da forma que o PL (que altera o plano de carreira do 

magistério) foi encaminhado, estima-se que deverá aumentar o passivo, pois infringe hierarquias 

legais, sobretudo  no âmbito do conjunto das propostas concomitantes que apresentou à 

assembleia (PEC, 6 projetos de lei completares e um PL), e em regime de urgência - 

ignorando a necessidade de diálogo social em torno de aspectos estruturantes do futuro 

do Rio Grande do Sul. 

Os projetos relevam idiossincrasias, ao determinar que um professor com maior nível de 

graduação (doutorado) possa ganhar, ao final da sua carreira, R$ 3.887 e ao mesmo 

tempo prever que um soldado que ingresse no serviço público do Estado, tenha como 

salário inicial R$ 4.489, podendo chegar ao final da sua carreira a um salário de R$ 

27.919. 

 

Reforma da Previdência do estado do Rio Grande do Sul 

No dia 14 de novembro, o governador Eduardo Leite, protocolou na Assembleia Legislativa PLC 503 

no regime de urgência, alterando a Lei Complementar nº 13.758, de 15 de julho de 2011, que 

dispõe sobre o RPPS do Estado do Rio Grande do Sul. 

O projeto aumenta a idade mínima para a aposentadoria, aumenta o tempo de contribuição, reduz 

o valor do benefício (em função das novas fórmulas de cálculos8) e eleva as contribuições do servidor. 

O governo justifica as mudanças, em função de déficit previdenciário, que em 2019, equivale a R$ 

12,3 bi. Contudo, há muitas variáveis que são desconsideradas pelo governo, que impactam nesse 

déficit e que podem determinar que o projeto, tende a ser excessivamente punitivo aos servidores 

e/ou podem anular o resultado de economia (R$) esperada pelo estado. 

1) A segregação de massas impôs ao estado aporte por parte do Tesouro, contudo essa é uma 
situação conhecida e transitória, conforme demonstrativo do déficit (2018-2019) que revela 
que as despesas previdenciárias começam a cair em 2023, e o resultado (receita-despesa) 
começa a cair a partir de 2025. 
 

2) Para determinar o déficit/superávit são necessárias três bases de informações fundamentais. 
Uma é a base normativa (critérios de concessão do benefício); base cadastral e por um último 
a base atuarial. Estudos já demonstraram9 que há incompatibilidade nessas premissas e 
conclui que se estivessem corretas a trajetória do déficit assumiria outro formato, contrário 
do apresentado pelo governo. 
 

3) A previdência complementar contribui para o déficit, já que no curto prazo, os maiores 
salários passam a contribuir para fundo capitalizado, e por sua vez, ampliando a necessidade 
de aportes do Tesouro. Situação conhecida e transitória. 

                                                           
8 Apenas a mudança no cálculo que, hoje utiliza para composição da média 80% das maiores remunerações 
desde 1994, ou seja, despreza os 20% menores salários, e com a PEC apresentada passará a considerar 100% 
das remunerações, estimou-se a partir de uma série de simulações de contracheques de professores que a 
perda partirá de entre 15% e 20%, a depender da trajetória profissional, e a essa perda soma-se ainda a 
mudança que parte de 60% da média apurada, crescendo conforme tempo de contribuição. 
9 http://uniaogaucha.org/site2016/?p=3431 

http://uniaogaucha.org/site2016/?p=3431
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4) Há débitos do estado junto ao RPPS, conforme apontado pelo Tribunal de Contas. 
 

5) Contratações de temporários, como é o caso da SEDUC, onde mais de 40% dos ativos não 
contribuem para o RPPS e sim para o RGPS. Se esses estivessem como efetivos, estima-se 
que seria uma arrecadação anual de mais 220 milhões (Dieese, 2019). 
 

6) Agrava a situação previdenciária, as áreas do estado que recebem os maiores salários, uma 
vez que, de 2008 a 2018 o número de inativos da SEDUC cresceu 33,2% enquanto no 
legislativo, judiciário e MP, os inativos cresceram o dobro, 60,1%, sendo que esses últimos 
possuem uma média salarial cinco vezes maior (Boletim de Pessoal/RS).  
 

7) A não reposição da inflação nos salários, a não reposição de pessoal no estado – que de 2014 
a 2019 já registra, na SEDUC, 23,3 mil servidores ativos a menos (-23%)10 – e, políticas de 
terceirização, agravam o quadro porque reduzem as contribuições que sustentam o RPPS. 

8) Ao propor taxar os aposentados que recebem benefício inferior ao teto do INSS e aumentar 
alíquotas, também está aumentando sua contribuição (pela paridade da contribuição 
patronal), perdendo na arrecadação do imposto de renda. 
 

9) Promove corrida dos servidores pela aposentadoria, piorando os serviços públicos para a 
população pela falta de pessoal. 
 

10) O governo apresenta uma reestruturação do funcionalismo público estadual concomitante 
com reforma previdenciária, baseado em projeções que não podem descrever a realidade, 
uma vez que uma depende da outra. Além de desprezar nas projeções, ajustes (retirada de 
direitos) já conhecidos, como por exemplo as PECs 242 e 261, promulgadas em 2019.  
 

11) Inativos da SEDUC, que hoje não possuem desconto e passarão a ter, responderão por mais 
de 70% dos valores descontados. Com uma média de desconto de 9%, elevará a perda salarial 
dos atuais 30% para 40%. 
 

12) A seguir, simulação de como ficarão as contribuições para os servidores ativos e inativos, 
caso o projeto seja aprovado (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Conforme dados do Boletim de Pessoal, disponibilizado pela SEFAZ/RS 
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Tabela 2 – Simulação de como ficará o desconto previdenciários  

 
Elaboração: Dieese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pessoal Inativo

Em 1 ano Em 10 anos

Desconto 

(R$)
%

Desconto 

(R$)
% R$ % R$ R$

998,00 -            0,00% -            0,00% -            -              -                

1.500,00 -            0,00% 70,28       4,69% 70,28       913,64       9.136,40      

2.000,00 -            0,00% 140,28     7,01% 140,28     1.823,64    18.236,40    

2.500,00 -            0,00% 210,28     8,41% 210,28     2.733,64    27.336,40    

3.000,00 -            0,00% 280,28     9,34% 280,28     3.643,64    36.436,40    

3.500,00 -            0,00% 350,28     10,01% 350,28     4.553,64    45.536,40    

4.000,00 -            0,00% 420,28     10,51% 420,28     5.463,64    54.636,40    

4.500,00 -            0,00% 490,28     10,90% 490,28     6.373,64    63.736,40    

5.000,00 -            0,00% 560,28     11,21% 560,28     7.283,64    72.836,40    

5.839,45 -            0,00% 677,80     11,61% 677,80     8.811,44    88.114,39    

5.840,00 0,08          0,00% 677,89     11,61% 677,81     8.811,58    88.115,82    

5.900,00 8,48          0,14% 687,49     11,65% 679,01     8010,1% 8.827,18    88.271,82    

5.950,00 15,48       0,26% 695,49     11,69% 680,01     4393,7% 8.840,18    88.401,82    

6.000,00 22,48       0,37% 703,49     11,72% 681,01     3029,8% 8.853,18    88.531,82    

6.500,00 92,48       1,42% 783,49     12,05% 691,01     747,2% 8.983,18    89.831,82    

7.000,00 162,48     2,32% 863,49     12,34% 701,01     431,5% 9.113,18    91.131,82    

7.500,00 232,48     3,10% 943,49     12,58% 711,01     305,8% 9.243,18    92.431,82    

8.000,00 302,48     3,78% 1.023,49 12,79% 721,01     238,4% 9.373,18    93.731,82    

8.500,00 372,48     4,38% 1.103,49 12,98% 731,01     196,3% 9.503,18    95.031,82    

9.000,00 442,48     4,92% 1.183,49 13,15% 741,01     167,5% 9.633,18    96.331,82    

10.000,00 582,48     5,82% 1.343,49 13,43% 761,01     130,7% 9.893,18    98.931,82    

12.000,00 862,48     7,19% 1.663,49 13,86% 801,01     92,9% 10.413,18 104.131,82 

15.000,00 1.282,48 8,55% 2.143,49 14,29% 861,01     67,1% 11.193,18 111.931,82 

17.000,00 1.562,48 9,19% 2.463,49 14,49% 901,01     57,7% 11.713,18 117.131,82 

20.000,00 1.982,48 9,91% 2.943,49 14,72% 961,01     48,5% 12.493,18 124.931,82 

25.000,00 2.682,48 10,73% 3.843,49 15,37% 1.161,01 43,3% 15.093,18 150.931,82 

29.000,00 3.242,48 11,18% 4.563,49 15,74% 1.321,01 40,7% 17.173,18 171.731,82 

30.000,00 3.382,48 11,27% 4.743,49 15,81% 1.361,01 40,2% 17.693,18 176.931,82 

39.000,00 4.642,48 11,90% 6.363,49 16,32% 1.721,01 37,1% 22.373,18 223.731,82 

Proposta (-) Atual

Impacto (valores a mais que serão 

descontados do servidor)

N
ão

 c
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m

, p
as

sa
rã

o
 a

 p
ag

ar

Vencimento

PropostaAtual
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Elaboração: Dieese 

 

 

 

 

 

 

 

Pessoal Ativo

Em 1 ano Em 10 anos

Desconto 

(R$)
%

Desconto 

(R$)
% R$ % R$ R$

998,00 139,72        14,00% 139,72     14,00% -            0,0% -              -                

1.500,00 210,00        14,00% 210,00     14,00% -            0,0% -              -                

2.000,00 280,00        14,00% 280,00     14,00% -            0,0% -              -                

2.500,00 350,00        14,00% 350,00     14,00% -            0,0% -              -                

3.000,00 420,00        14,00% 420,00     14,00% -            0,0% -              -                

3.500,00 490,00        14,00% 490,00     14,00% -            0,0% -              -                

4.000,00 560,00        14,00% 560,00     14,00% -            0,0% -              -                

4.500,00 630,00        14,00% 630,00     14,00% -            0,0% -              -                

5.000,00 700,00        14,00% 700,00     14,00% -            0,0% -              -                

5.839,45 817,52        14,00% 817,52     14,00% -            0,0% -              -                

5.840,00 817,60        14,00% 817,61     14,00% 0,01          0,0% 0,14            1,43              

5.900,00 826,00        14,00% 827,21     14,02% 1,21          0,1% 15,74          157,43          

5.950,00 833,00        14,00% 835,21     14,04% 2,21          0,3% 28,74          287,43          

6.000,00 840,00        14,00% 843,21     14,05% 3,21          0,4% 41,74          417,43          

6.500,00 910,00        14,00% 923,21     14,20% 13,21       1,5% 171,74       1.717,43      

7.000,00 980,00        14,00% 1.003,21 14,33% 23,21       2,4% 301,74       3.017,43      

7.500,00 1.050,00    14,00% 1.083,21 14,44% 33,21       3,2% 431,74       4.317,43      

8.000,00 1.120,00    14,00% 1.163,21 14,54% 43,21       3,9% 561,74       5.617,43      

8.500,00 1.190,00    14,00% 1.243,21 14,63% 53,21       4,5% 691,74       6.917,43      

9.000,00 1.260,00    14,00% 1.323,21 14,70% 63,21       5,0% 821,74       8.217,43      

10.000,00 1.400,00    14,00% 1.483,21 14,83% 83,21       5,9% 1.081,74    10.817,43    

12.000,00 1.680,00    14,00% 1.803,21 15,03% 123,21     7,3% 1.601,74    16.017,43    

15.000,00 2.100,00    14,00% 2.283,21 15,22% 183,21     8,7% 2.381,74    23.817,43    

17.000,00 2.380,00    14,00% 2.603,21 15,31% 223,21     9,4% 2.901,74    29.017,43    

20.000,00 2.800,00    14,00% 3.083,21 15,42% 283,21     10,1% 3.681,74    36.817,43    

25.000,00 3.500,00    14,00% 3.983,21 15,93% 483,21     13,8% 6.281,74    62.817,43    

29.000,00 4.060,00    14,00% 4.703,21 16,22% 643,21     15,8% 8.361,74    83.617,43    

30.000,00 4.200,00    14,00% 4.883,21 16,28% 683,21     16,3% 8.881,74    88.817,43    

39.000,00 5.460,00    14,00% 6.503,21 16,67% 1.043,21 19,1% 13.561,74 135.617,43 

Impacto (valores a mais que serão 

descontados do servidor)

Vencimento

PropostaAtual Proposta (-) Atual
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Considerações sobre o déficit de 5,2 bilhões projetado para 2020 

Importa registrar, que os déficits orçados para o estado, quando realizados, são significativamente 

abaixo do esperado (Tabela 1). Para o ano de 2018, o déficit esperado era de R$ 6,9 bilhões, contudo 

o resultado foi de R$ 2,7 bilhões, 2,5 vezes menor. Registra-se ainda que a PLOA 2020 não considerou: 

adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, a manutenção da Liminar obtida junto ao STF em 2017, as 

economias em licença prêmio (PEC 242) e Triênios (PEC 261) – medidas já aprovadas e vigentes. Fez 

constar que a expectativa de crescimento para a economia gaúcha para 2020 é de 2,7%, mas orçou 

uma arrecadação de ICMS (principal tributo) em 32,6 bilhões, sendo que em 2018, arrecadou 34,8 

bilhões.  

Corrobora para demonstrar receita subestimada, o desempenho no primeiro semestre de 2019, onde 

a arrecadação vem crescendo acima da inflação. No primeiro semestre de 2019 comparado com 2018 

variou 5,82% nominal, enquanto a inflação foi 3,31% (INPC/IBGE).  Destaca-se que se fossem 

consideradas as antecipações de tributos (que deslocou de janeiro/2019 para dezembro/2018) a 

receita seria maior ainda, em aproximados 720 milhões, portanto, bem acima dos 35 bilhões que 

constam nos relatórios oficiais. E, se aplicado ao caso do ICMS – ou seja, se considerada a parte 

antecipada, representaria um crescimento nominal de 10,14% nesse tributo contra uma inflação de 

3,31% - um desempenho bastante robusto, frente o baixo crescimento da economia brasileira. 

Destaca-se que o PIB do RS, divulgado em 14/10/2019, relativo ao primeiro semestre de 2019, 

indicou crescimento de 3,8%, o maior dos últimos seis anos. 

Tabela 1 – Resultado orçamentário, orçado e realizado 
Rio Grande do Sul, 2015 a 2018 

Ano Orçado (A) Realizado (B) (B)/(A) 

2015       5.4 bilhões 4.9 bilhões -9% 

2016       4.6 bilhões 143 milhões (1) -97% 

2017       2.9 bilhões 1.6 bilhões -46% 

2018       6.9 bilhões 2.7 bilhões -61% 

  Média -53% 
Nota (1) Em 2016 houve cancelamento da dívida com a união 2,3 bi e a venda da folha para o Banrisul 1,3 bi. Arrecadação 
subestimada e déficits superestimados. 
Elaboração: Dieese 

 

Cumpre constar que durante todo o período em que ocorreram os parcelamentos salariais dos 

servidores e a não concessão da revisão geral anual, para repor a inflação aos trabalhadores, o 

governo manteve renúncias fiscais, que em 2018, totalizaram 9,8 bilhões, isso sem contar as 

renúncias derivadas das perdas de ICMS com exportações de produtos industrializados e as 
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desonerações da Lei Kandir (que somadas seriam mais 9 bilhões11, totalizando aproximados 19 

bilhões/ano). E essas desonerações aumentam ano a ano, na comparação de 2015 com 2018, houve 

um aumento de 10%. Além disso, o governo anualmente concedeu descontos e facilidades à 

devedores de ICMS, a partir de programas de financiamento12, que concede parcelamentos de até 

120 meses de dívida de empresas e descontos de juros que chegam a 90% e isenções de multas de 

até 100%. Por outro lado, nesse mesmo período, recebeu antecipação de créditos de empresas (ex: 

GM), teve a suspensão do pagamento da dívida, vendeu a folha de pagamento, e opera desde 2016, 

com majoração de alíquotas de ICMS, de 17% para 18%13. Não obstante, essa majoração de ICMS, 

que encarece os produtos para o cidadão gaúcho, serve para engrossar prêmio produtividade pago 

à servidores da fazenda, inclusive servidores aposentados e cedidos. Estima-se, com base nos dados 

do portal de transparência do Estado, que esse prêmio representa mais de 330 milhões por ano para 

o Estado – essa importância representa 4 vezes o que constou no orçamento de 2019, para o 

atendimento das despesas contínuas de manutenção e apoio das escolas estaduais, tais como água, 

energia, locações, entre outras, que é de R$ 83,1 milhões. 

A economia, indicada pelo governo, com a aprovação dos projetos que tramitam na Assembleia é 25 

bilhões em 10 anos, o que representa 2,5 bilhões por ano, a maior parte virá com a reforma da 

previdência. Algo em torno de 8 bilhões, ou 800 milhões por ano, virão das mudanças nos planos de 

carreira e alterações do estatuto do servidor – só para dar um exemplo, 800 milhões representa 

apenas 8% das renuncias fiscais concedidas anualmente para empresas. O governo já indicou que 

forneceu aos órgãos competentes a base de informações para que essas renuncias sejam revistas, 

mas ignora o resultado dessas análises, encaminhando, em regime de urgência, os projetos que 

comprometem a entrega de serviço público no estado, sobretudo a viabilidade de educação pública 

e gratuita, pela forma com que atinge os educadores. 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Dados de 2016, última informação disponível – divulgada em 2017. 
12 Programas: “Refaz 2015”, “Refaz 2017”, “Refaz 2018” e “Refaz 2019” 
13Sendo que para combustíveis, comunicação, energia elétrica a majoração é de 25% para 30%, para 

refrigerantes de 18% para 20% e para cervejas de 25% para 27% - conforme Lei 14.743/2015. 
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30 de outubro de 2019. 

 

Se a reforma, proposta pelo governador Leite passar, o 
Rio Grande do Sul ainda terá uma educação estadual 

pública? 
 

Na Educação, em 2014, eram 99.564 servidores ativos, em 2019, são 76.264 ou seja, 

menos 23%. Entre esses 23.300 que deixaram a atividade estão os falecidos, os trabalhadores 

contratados por prazo determinado que foram rescindidos sem substituição14 e os aposentados. 

Chama atenção que 46,1% desses (23.300), portanto 10.750 trabalhadores da educação não se 

aposentaram, ou seja, deixaram de laborar na educação pública estadual por outro motivo.  

 

Tabela 1 – Número e variação (%) dos vínculos de servidores ativos e inativos da administração 

pública em educação - 2014 a 2019* 

Ano 

Ativos Inativos 

Vínculos 
 Variação 

(%)  
Vínculos 

 Variação 
(%)  

2014 99.564 - 97.618 - 
2015 94.685 -4,9  100.820 3,3  
2016 88.895 -10,7  104.014 6,6  
2017 84.767 -14,9  106.105 8,7  
2018 80.182 -15,3  109.075 8,2  
2019 76.264 -4,9  110.168 1,0  

Variação (2019/2014) -23.300 -23% 12.550 13% 

Fonte: Sefaz/RS. 
Notas: Os dados de 2019 referem-se à posição de junho/2019.  
Elaboração: DIEESE 

 

Alguém pode pensar que elementos demográficos afetam diretamente a não reposição 

de servidores na educação, afinal de contas, há um envelhecimento populacional no Brasil, 

que é mais acentuado no estado do Rio Grande do Sul, suavizando a demanda por educação 

no ensino médio. No entanto, não é bem assim. Atualmente, ainda existe um contingente 

significativo de jovens fora da escola. 

De acordo com o Plano Nacional da Educação15 - que estabeleceu em 2014, um prazo 

de 10 anos, para atingir, 20 metas, que visam melhorar acesso, investimentos e qualidade no 

                                                           
14 Os contratos temporários representam 38,8% docentes e 43% dos servidores de escola lotados na Secretaria de Educação 
(Informações do Censo escolar e SEDUC – 2019.).  
15 Lei 13.005/2014 
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ensino brasileiro, entre essas, estão a de que, pelo menos, 85% dos jovens entre 15 e 17 anos 

estejam matriculados no ensino médio. A partir dos microdados da última Pesquisa Nacional 

por Amostra Domiciliar Contínua (PNADc), verifica-se que, no Brasil, 64% dos jovens entre 

15 e 17 anos, frequentavam ou já haviam concluído o ensino médio, em 2018. No Rio Grande 

do Sul (RS), esse percentual é ainda inferior, 59%. Como pode ser visto na tabela a seguir, 

aproximadamente 1,1 milhão (ou 12%) de brasileiros que deveriam estar cursando essa etapa 

de ensino estão fora da escola e no RS são 53,2 mil jovens, representando 11% dessa faixa 

etária. Chama atenção também a proporção de alunos com idade para estar cursando o ensino 

médio que ainda estão no ensino fundamental, 24% no Brasil e situação mais grave no RS, 

29%.  

Não obstante, registra-se que, o RS praticamente não avança, quando se compara com 

a evolução no âmbito nacional. Em relação aos jovens dessa faixa etária, que frequentavam 

ou já haviam concluído o ensino médio, de 2015 para 2018, o Brasil avançou 3 pontos 

percentuais (de 61% para 64%), enquanto isso, o RS permaneceu estagnado, cobrindo apenas 

os mesmos 59% dos jovens. E, em relação aos que ainda estão no ensino fundamental, o RS 

piorou, eram 28% em 2015, e em 2018, 29% - enquanto no Brasil o percentual caiu 3 p.p, 

passando de 27% para 24%. 

Esse breve panorama revela o tamanho do desafio que o RS tem pela frente, são 188 mil 

jovens (ou 41% dessa faixa etária, que no Brasil é 36%) que deveriam estar cursando o ensino 

médio e não estão. 

 

Tabela 2 - População de 15 a 17 anos, por etapa de ensino 

Brasil e Rio Grande do Sul, 2018 

Etapas de ensino 

Brasil Rio Grande do Sul 

População 
Proporção 

 (em %) 
População  Proporção 

 (em %) 

Ensino médio 6.255.098 63 265.866  57 

Ensino fundamental 2.341.810 24 134.932  29 

Concluiu o ensino médio 145.614 1 10.368  2 

Fora da escola 1.182.145 12 53.221  11 

Total 9.924.668 100 464.387  100 
Fonte: IBGE. PNAD Contínua 
Elaboração: DIEESE 
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Por um lado, pondera-se que hoje, o total de matrículas no ensino do estado é de 880 

mil (Censo Escolar, 2018), necessitando ainda incluir esses 188 mil, chega-se a uma demanda 

de mais de um milhão de estudantes. Por outro lado, verifica-se redução no corpo funcional 

(de 23% dos últimos cinco anos), agravamento desses desligamentos que ocorrem por motivos 

que não são os de aposentadoria, que provavelmente, são explicados pela impossibilidade em 

manter-se em um trabalho que acumula uma defasagem salarial que lhes reduziu em 1/3 o 

poder de compra, uma vez que os educadores não recebem a reposição da inflação desde 

11/2014, alcançando uma perda salarial de 30,24%, em outubro de 2019 (INPC/IBGE); soma-

se a política vigente, há quatro anos, de parcelamento salarial; que embora estejam atuando 

na educação de  um estado, que representa a quarta maior economia do Brasil, vivencia queda 

expressiva de investimento na educação, e, portanto, com reflexo direto nas condições de 

trabalho (de -73,65% entre 2014 e 2018 dados da Sefaz/RS).  

Como “saída” para esse cenário, o governador apresenta minuta de projeto que deve 

ser remetido à Assembleia Legislativa nos próximos dias, com uma proposta de reforma 

administrativa, que entre diversas mudanças, pretende alterar o plano de carreira dos 

servidores do magistério16, que na verdade, consiste na supressão de direitos. Propõe uma 

readequação dos níveis do Plano de Carreira – que no plano atual, possibilita alguma 

progressão conforme avanço na instrução acadêmica – alterando, as faixas remuneratórias 

entre um professor nível I para um professor nível VI (último de nível) que hoje é de 100% 

para 7%. Ou seja, um professor, que ingresse no magistério, com graduação, poderá ao longo 

da sua carreira cursar pós-graduação, mestrado, doutorado, e poderá elevar até o fim da sua 

trajetória profissional, nesse aspecto, apenas 7% sua remuneração – que explicita um 

desincentivo ao aperfeiçoamento. Além disso, o governo indica que haverá inclusão de critério 

de produtividade, mas não apresenta nenhum detalhamento, sendo absolutamente subjetivo, 

dando margem, a perseguições e favoritismos.  

Apresenta nova modalidade de pagamento que chama de “subsídios” que nada mais é 

do que reorganizar os vencimentos, a fim de se utilizar de vantagens temporais (triênios e 

avanços) já recebidas pelos trabalhadores para compor o vencimento base, podendo dizer, 

futuramente que paga o Piso Salarial do Magistério17.  

Propõe uma Reforma de Previdência, baseada em projeções duvidosas, sem memória 

de cálculo ou qualquer detalhamento, que consiste no aumento do tempo de trabalho, sem 

                                                           
16 Lei 6.672. 
17 O Piso salarial do magistério é previsto pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e no ano corrente é de R$ R$ 2.557,74. 
Os educadores do RS recebem apenas 49,2% do piso nacional. 
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transição adequada, redução do valor do benefício e aumento de contribuição mensal, para 

ativos e aposentados – só o anúncio das medidas, já estimula uma corrida dos servidores pela 

aposentadoria, antecipando a inatividade, agravando o déficit de profissionais -.  E ainda, em 

relação aos educadores aposentados, que recebem valores inferiores ao teto da previdência 

(R$ 5.839,45), que hoje não sofrem o desconto previdenciário, a exemplo, de como é na 

iniciativa privada, e que representam 91,5%18 dos aposentados, passarão a contribuir, com 

uma alíquota média de 9%, ou seja, elevando sua perda salarial de 30,24% para em torno dos 

40%.  

O governo agrava o pouco entusiasmo pela carreira docente, marcada por salários 

baixos, jornadas cansativas, pouco reconhecimento, reforça a falta de renovação e deixa 

dúvidas à sociedade gaúcha sobre o interesse e viabilidade em manter uma educação estadual 

pública no Rio Grande do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Cálculo com base na folha de pagamento de agosto/2019.  
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