
 
 
 
 

 
 

Projeto de Lei nº 239/2019 
Emenda nº 

 
 
Acrescenta o parágrafo-único ao art. 
40, prevendo a recomposição 
inflacionária aos trabalhadores em 
educação.  
 

 
  
Nos termos do art. 207, IV, do Regimento Interno da ALRS, acrescenta-se o 
parágrafo-único ao artigo 40, com a seguinte redação: 
 
 
 
Parágrafo-único. O Poder Executivo reajustará o vencimento e proventos dos 
membros do Magistério estadual regidos pela Lei Estadual nº 6.672/74, bem 
como dos servidores de escola regidos pelas Leis Estaduais nº 11.762/01, 
14.448/14 e 14.440/14, ativos e inativos, em 28,78% (vinte e oito vírgula 
setenta e oito porcento)."  
 
  
 

JUSTIFICATIVA 
  

Muito embora a LDO trate, basicamente, de diretrizes e metas à Lei 
Orçamentária, importante que reste consignado, como meta do Governo, o 
compromisso do Estado do Rio Grande do Sul na recomposição inflacionária, 
medida pelo IPCA, desde o último reajuste concedido aos trabalhadores em 
educação, ocorrido em novembro de 2014. 

O reajuste, proposto, que não se confunde com aumento, porquanto 
inexistente qualquer ganho real, busca, primordialmente, cessar as perdas 
salariais dos professores e servidores de escola, que têm visto seus poderes 
de compra paulatinamente corroídos em decorrência do fenômeno 
inflacionário. 

De modo a justificar a fonte de custeio, considerando-se os dados constantes 
neste PL, especialmente acerca da previsão de crescimento do PIB, e da 



arrecadação de ICMS, é possível identificar margem financeira para a 
recomposição proposta. 

Segundo dados oficiais da Secretaria da Fazenda, a despesa total da 
Secretaria da Educação é de R$ 7.532.415,748,00, de modo que o reajuste 
percentual proposto representaria num acréscimo de R$ 2.082,793,192,05. 

Esta LDO prevê a arrecadação de ICMS em torno de 32,6 bilhões de reais, 
todavia, verifica-se que a previsão da LOA 2019 foi absolutamente 
subestimada, especialmente considerando o resultado do primeiro 
quadrimestre de 2019. Conforme o DIEESE, a partir de dados da SEFAZ, 
houve um incremento arrecadatório de R$ 465 milhões em comparação a 
estimativa da LOA. Desta a forma, a permanecer este patamar, haverá uma 
arrecadação de ICMS de R$ 1,4 bilhão superior ao previsto, o que demonstra 
a fonte de custeio parcial para o reajuste ora proposto. 

Consigna-se, ainda, que a este próprio projeto prevê um crescimento do PIB 
para 2020 de 2,7% e para 2021 de 2,6%, o que vai ao encontro da previsão 
de aumento do valor de arrecadação com o ICMS, o principal tributo estadual. 

Soma-se as estimativas de arrecadação, mediata e imediata, decorrente da 
vitória judicial do Estado na disputa de incidência do ICMS sobre os bens que 
compõem a cesta básica, o que a PGE-RS prevê, de ingresso imediato na 
receita, em torno de R$ 600 milhões. 

No mesmo sentido, o prêmio produtividade pago pelo Estado aos servidores 
inativos, que não participam diretamente do incremento arrecadatório, que 
no simulado de 12 meses, considerando a média de fevereiro/2019 (R$ 
18,25mi) e abril/2019 (R$ 15.75mi) dá um total de R$ 204 milhões. 

Estas fontes de custeio amplamente demonstradas são suficientes para, 
somadas, garantir a concessão do reajuste aos trabalhadores em educação. 

Cumpre salientar, que o Piso Salarial é norma constitucional e foi 
regulamentada através da Lei Federal nº 11.738/08, com confirmação de sua 
constitucionalidade na ADI nº 4167. Deveria a peça orçamentária prever o 
pagamento, ao menos da reposição anual através da variação do valor do 
FUNDEB (art. 5º, parágrafo único, Lei Federal nº 11.738/08), ou como se 
propõe, do IPCA, desde o último reajuste, cujo acumulado de 28,78% 
permite, ao menos, que o estado de inconstitucionalidade do não pagamento 
do Piso não se distancie dos 102% de reajuste devido (em dezembro/2018)  

O reajuste proposto, também, cumpre a justiça social na melhoria de 
condições de vida da categoria que mais abrange servidores públicos, e que 
infelizmente estão entre os mais baixos salários. 

Por fim, destaca-se que há a tradição de se estender os reajustes dos 
membros do Magistério aos servidores de escola, em reconhecimento desta 
categoria que contribui no desenvolvimento escolar, tanto sob o ponto de 
vista de apoio como educacional propriamente dito. 

 



Porto Alegre, 04 de junho de 2019. 

  
 
 
 
 
_____________________________                         
HELENIR AGUIAR SCHÜRER 
Presidente CPERS/Sindicato 
 
 
 
 
 
_____________________________  
CLAUDIR ANTONIO NESPOLO 
Secretaria Geral CUT/RS 
 
 
 
 
_____________________________  
GUIMAR VIDOR 
Presidente CTB/RS 

 


