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INTRODUÇÃO

As Reformas Estruturais do Rio Grande do 
Sul foram aprovadas no fim de janeiro, e 
entraram em vigor recentemente.

Durante todo o segundo semestre de 2019, 
discutimos e buscamos demonstrar o 
porque tais reformas eram necessárias, 
trazendo a tona os problemas nas contas 
públicas que elas buscavam sanar.

Os projetos sofreram dezenas de 
modificações em relação aos apresentados 
inicialmente, e ainda existe muita dúvida 
quanto aos seus impactos.

Por isso, trazemos aqui um compilado de 
tudo o que embasou nossa defesa das 
reformas e, é claro, o que efetivamente 
mudou após a aprovação dos projetos e 
suas emendas.

Vem analisar o retrato das reformas!
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A SITUAÇÃO FINANCEIRA 
DO ESTADO

Para cada servidor ativo no Estado, existe 
1,631 servidor aposentado ou pensionista. 
Essa proporção é a pior do país.

O rombo previdenciário em 2019 atingiu R$ 12,5 bilhões. 
Entre 2008 e 2018 foram R$ 99 bilhões.
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Com mais recursos sendo remanejados para o 
pagamento da previdência, menor se torna o poder de 
investimento no Rio Grande do Sul.

Enquanto a despesa com ativos diminui, a despesa 
com inativos cresce ano após ano no Estado.

Média de investimentos do Governo
(em R$ bilhões)



É difícil remontar as origens da crise fiscal que 
atinge o Rio Grande do Sul. A completa falta 
de recursos, que há quatro anos impede que 
até mesmo os salários dos servidores públicos 
estaduais sejam pagos em dia, é a ponta de 
um iceberg de irresponsabilidade fiscal, má 
gestão e decisões equivocadas na 
administração pública gaúcha. 

AS ORIGENS DA CRISE

Nas últimas décadas, a trajetória de 
gastos públicos cresceu fora de controle. 
Nos últimos 45 anos, entre 1974 e 2019, em 
apenas sete as contas fecharam no azul. Em 
todos os outros, prejuízos se acumularam. Do 
início dos anos 1970 até 1998 - quando a 
dívida com a União foi renegociada - a conta 
cresceu 27 vezes.

6
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Com um longo histórico de máquina pública 
inchada e serviços públicos caros para o cofre do 
Estado, o Rio Grande do Sul começou a ver seus 
problemas ganharem volume muito rapidamente 
a partir de meados da década de 1970.  O 
chamado “Milagre Econômico”, conduzido pelos 
generais-presidentes e replicado pelos 
governadores, expandiu os gastos com 
infraestrutura, pessoal e outras despesas. 

Vindo de um cenário onde a dívida já era 
crescente, o caminho adotado pelos 
governadores Euclides Triches (1971-1975), 
Sinval Guazzelli (1975-1979) e José Amaral de 
Souza (1979-1983) foi ampliar as operações de 
crédito para honrar as dívidas. 

É como se o Rio Grande do Sul usasse o 
cheque-especial para cobrir as dívidas mais 
urgentes. 

No início dos anos 1980 começava a bater a 
porta o principal resultado das políticas 
econômicas do período militar: a hiperinflação. 
Ainda no governo Amaral de Souza, os primeiros 
impactos do aumento generalizado de preços, 
completando mais um pedaço do quebra-cabeças 
da crise.

A hiperinflação não afetava apenas os 
consumidores, como nas famosas imagens de 
remarcação de preços nos supermercados, mas 
também pressionava os gastos do governo, 
aumentava os valores a serem pagos em juros e 
amortização das dívidas e tornava cada vez 
maior o problema dos inquilinos do Palácio 
Piratini.

A redemocratização não foi suficiente para 
restabelecer a situação fiscal do estado, que já 
colhia os frutos das más escolhas das décadas 
anteriores. No governo de Jair Soares 
(1983-1986), o primeiro após o fim do Regime 
Militar, o alto endividamento e o inchaço da 
máquina pública já preocupavam. 

Com dificuldades para quitar os salários dos 
servidores, o então governador optou pela 
antecipação de receitas, inovando nas operações 
fiscais. Sem novos empréstimos, mas vitimado 
pela inflação e pelo compromisso com débitos de 
tesouraria, Soares encerrou seu governo 
enfrentando a pesada desvalorização do 
Cruzeiro, moeda corrente da época. 

Os governadores Pedro Simon (1987-1990) e 
Alceu Collares (1991-1994) seguiram com os 
mesmos problemas, optando por estratégias de 
combate pontual à estrutura deficitária e ao alto 
endividamento. Contudo, a estratégia 
mostrava-se quase infrutífera frente ao 
crescimento da inflação, ao passo que o Governo 
Federal lançava diversos planos econômicos. 

DÍVIDA E INFLAÇÃO
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A estabilização financeira trazida pelo Plano Real 
deu nova luz para o Piratini. Sem reservas 
financeiras, corroídas pela hiperinflação, era hora 
de enfrentar de frente a montanha de problemas. 
O protagonista deste capítulo foi o governador 
Antônio Britto (1995-1998). 

Com popularidade alta devido a sua atuação 
junto ao Governo Federal, Britto ganha a eleição 
com a missão principal reajustar as finanças 
estaduais, gravemente doentes devido ao alto 
endividamento proveniente da emissão de títulos 
públicos, baixa arrecadação e uma máquina 
pública inchada e ineficiente.

O caminho adotado foi um pacote de ajuste 
estrutural, que renegociou os títulos de dívida 
das décadas anteriores através da federalização. 
Na prática, o Governo Federal compra a dívida do 
Estado com investidores, honra os títulos e 
centraliza o débito com o Tesouro Nacional. 
Agora, o Rio Grande do Sul tinha a bola de neve 
contida, livrando-se dos milhares de débitos com 
investidores individuais e passando a dever para 
a União. Esta é a origem da principal dívida do 
Rio Grande do Sul, no valor de R$ 63 bilhões.

A renegociação resolveu um problema 
momentâneo, mas muitos outros acumulavam-se 
sobre o governador. O alto custo da máquina 
pública, que desde Brizola crescia cada vez mais 
- e que drenava o pouco dinheiro - foi enfrentada 
com uma ampla reforma administrativa, que 
modificou o Estatuto dos Servidores, além de um 
pacote de privatizações.

Em 1998 o Congresso Nacional aprova a 
Emenda Constitucional 20, que abre caminho 
para que servidores públicos comecem a 
contribuir com a Previdência Social. Antes da EC, 
o Governo bancava a totalidade das 
aposentadorias dos servidores públicos. Por aqui, 
Britto iniciou reformas das carreiras estaduais, em 
especial das polícias e do magistério. 

Derrotado nas eleições de 1998, Britto é sucedido 
por Olívio Dutra (1999-2002), que aumentou 
novamente os gastos públicos. Para sustentar o 
Governo do Estado e reverter a baixa 
arrecadação, Olívio tentou aumentar a alíquota 
de ICMS em 2000, porém sofre derrota na 
Assembleia Legislativa. Em 1º de janeiro de 2003, 
o governador petista entrega o estado no 
vermelho para Germano Rigotto (2003-2006).

UMA NOVA FASE
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Rigotto assume o Piratini com uma situação 
fiscal combalida, fruto dos anos de expansão de 
gastos da gestão anterior. Inicia então uma 
Reforma Previdenciária, a primeira desde 1982. 
Regulamentando a EC 20, de 1998, o 
Governador aprova a Lei Complementar 12.065 
em 2004, instituindo o pagamento de contribuição 
previdenciária para os servidores estaduais, de 
11%. Pelas regras da Reforma, cada R$ 1 pago 
pelo servidores era complementado com R$ 2 do 
Governo Estadual. 

A sucessora, Yeda Crusius (2007-2010), 
entretanto, assume sob forte turbulência o 
assento no Palácio Piratini. Antes mesmo de 
assumir, pede ao governador Rigotto o envio à 
Assembleia de um projeto cortando gastos e 
aumentando o ICMS. O projeto acaba derrubado 
na Assembleia, e corrói a popularidade da 
governadora eleita.

O ritmo acelerado de corte de despesas, 
entretanto, dá resultado, e Yeda termina o 
primeiro ano de governo pagando o 13° salário 
dos servidores antecipado - e, pela primeira vez 
em anos, sem empréstimo do Banrisul -  e com 
uma expressiva redução do déficit.

ENTRE AJUSTES E 
DESPESAS

Em 2008, após pesados cortes de gastos e 
receitas extraordinárias provenientes de 
empréstimos com instituições financeiras 
internacionais e da abertura de mercado do 
Banrisul, Yeda anuncia que o Rio Grande do Sul 
alcançava o Déficit Zero. A situação se manteve 
até 2010, quando o estado volta a fechar o ano 
no vermelho. O desgaste político e acusações de 
corrupção levaram a governadora a perder a 
eleição no mesmo ano para o petista Tarso 
Genro.

Genro, ao contrário de Yeda, optou por aumentar 
novamente os gastos públicos, retomando o 
caminho da irresponsabilidade fiscal. Colhendo 
os frutos de ser o primeiro governador em 
décadas a receber um estado superavitário, o 
governador lançou-se em verdadeiras aventuras 
financeiras, sustentadas com receitas 
extraordinárias como os saques dos depósitos 
judiciais, mascarando seus atos e evitando o 
parcelamento de salários por todo o seu 
mandato.

Na área previdenciária, o petista inovou, criando 
a primeira tentativa de capitalização das 
aposentadorias e pensões do serviço público, o 
chamado FUNDOPREV. Criado para os 
funcionários civis que entravam no quadro de 
servidores e opcional para os que já exerciam 
suas carreiras, o fundo modernizava o sistema 
previdenciário, com aporte de R$ 1 do Estado a 
cada R$ 1 contribuído pelo servidor e 
rentabilidade atrativa.
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Após ser derrotado na eleição de 2014, onde já 
era assunto a situação fiscal do estado em sua 
gestão, Tarso Genro prepara uma verdadeira 
bomba-relógio para seu sucessor, José Ivo 
Sartori (2015-2018): os aumentos automáticos 
dos servidores estaduais para os quatro anos 
seguintes. 

Assumindo o estado na pior situação em 
décadas, Sartori corre contra o tempo para 
aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal, pedra 
fundamental de um mandato com a missão de 
reconstruir o RS. A penúria se agrava quando 
começam os sucessivos bloqueios do Caixa 
Único por falta de pagamento da dívida com a 
União, que deixa de ser paga.

Os atrasos salariais marcam a gestão Sartori do 
início ao fim, sem que o governador consiga 
reverter o cenário. Seus esforços em dar novas 
regras para a distribuição do dinheiro entre os 
poderes e de reduzir o tamanho da máquina 
pública acabam falhando ou sendo desidratados, 
impedindo a normalização dos pagamentos e 
aprofundando cada vez mais o quadro, ficando 
distante de uma recuperação fiscal consistente. 

Já no fim de seu mandato, iniciam-se as 
negociações com o Governo Federal para a 
inserção no Regime de Recuperação Fiscal. Em 
emergência financeira, Sartori foi derrotado pelo 
tucano Eduardo Leite nas eleições de 2018, 
deixando o poder antes de consolidar os acordos 
de recuperação fiscal.
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PRINCIPAIS PONTOS DA REFORMA
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A reforma é composta por uma Proposta de Emenda à 
Constituição, a PEC 285/2019 e outros sete projetos de lei 
que complementam a proposta. São eles:

PLC 503/2019 - Modifica a Previdência dos Servidores Civis Aprovado
PLC 02/2020 - Modifica o Estatuto do Servidor Civil Aprovado
PL 03/2020 - Modifica o Estatuto do Magistério Aprovado
PLC 04/2020  - Modifica regras de previdência para o IGP Aprovado
PLC 05/2020 - Modifica a Previdência dos Servidores Militares Não votado
PLC 06/2020 - Modifica o Estatuto dos Militares Aprovado
PLC 509/2019 - Aposentadoria Especial da Polícia Civil e Susepe Aprovado

PREVIDÊNCIA ESTADUAL

Condensadas entre os projetos citados acima, 
estão diversas modificações nas regras da 
previdência estadual, tanto gerais quanto 
específicas para algumas carreiras. A previdência 
estadual, o IPERGS, abarca os planos de 
aposentadoria de todos os funcionários públicos 
estaduais do RS. 

Um dos principais intuitos da reforma da 
previdência estadual é se adequar às novas 
normas impostas pelo Governo Federal após a 
Reforma da Previdência aprovada no Congresso 
em Novembro de 2019. Através destas novas 
regras, busca-se mecanismos para a redução do 
déficit previdenciário que, como mostrado no 
início deste trabalho, consome grande parte dos 
recursos do orçamento estadual.
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Antes, todos os servidores estaduais ativos e 
inativos que recebessem acima do teto do 
INSS contribuíam mensalmente para a 
previdência com alíquotas de 14%. A reforma 
tornou as alíquotas progressivas por faixa de 
renda, ou seja, maiores de acordo com a renda 
do servidor. Os servidores agora contribuem 
com as seguintes alíquotas:

Antes da reforma, apenas os aposentados e 
pensionistas que recebessem acima do teto do 
INSS contribuíam, com alíquotas de 14%. A 
reforma prevê duas mudanças neste cenário:

1- A mudança das alíquotas dos ativos se 
estendem aos inativos, que também passam a 
contribuir com alíquotas progressivas por faixa.
2 - Enquanto perdurar o déficit atuarial, 
todos os inativos que recebem acima de um 
salário mínimo contribuirão também. 
Terminando o déficit, o limite volta a ser o teto 
do INSS, de R$6.101,06

Portanto, um aposentado que receber 
R$6.500 passa a contribuir com:

- Isento até R$1.045 = 0
- 9% sobre R$955 = R$85,95
- 12% sobre R$1000 = R$120
- 14% sobre R$3.101,06 = R$434,15
- 14,5% sobre R$398,94 = R$57,85

Sua contribuição será R$697,95. Uma taxa 
efetiva de 12,79%. Quando o déficit 
previdenciário terminar, este mesmo servidor 
começará a pagar apenas R$57,85, que é o 
que incide sobre o valor acima do teto.

Mudança das alíquotas 
de contribuição

As mudanças que ocorreram 
na previdência englobam os 
seguintes pontos principais:

É importante ressaltar que estas alíquotas não 
incidem sobre o vencimento básico inteiro. A 
base de cálculo desconta a faixa salarial 
anterior.

Por exemplo, um servidor que ganha 
R$3.000,00 passa a contribuir com:

- 7,5% sobre R$1.045 = R$78,37
- 9% sobre R$955 = R$85,95
- 12% sobre R$1000 = R$120

Mudança da contribuição 
para inativos

A contribuição previdenciária de alguém que 
recebe R$3.000 será, portanto, R$284,32. Isso 
corresponde a uma taxa EFETIVA de 9,48%. 

Pela regra anterior, este servidor pagaria 
R$420. Com as novas regras, este servidor 
poupa R$135,68 ao mês.

4 - Principais pontos da reforma

Renda Alíquota
Até R$1.045 7,5%
De R$1.045 a R$2.000 9%
De R$2.000 a R$3.000 12%
De R$3.000 a R$ 6.101,06 14%

De R$ 6.101,06 a R$10.000 14,5%
De R$10.000 a R$20.000 16,5%
De R$20.000 a R$30.000 19%
Acima de R$39.000 22%
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Fim da incorporação à 
aposentadoria

Até a aprovação da reforma, os avanços 
temporais automáticos e as gratificações que 
fossem recebidas por mais de 5 anos seguidos 
ou 10 anos intercalados, eram incorporadas 
aos proventos de aposentadoria. Pelas regras 
antigas, portanto, um servidor que tivesse 
recebido uma gratificação de 20% durante 
cinco anos, se aposentaria aos 35 anos de 
serviço com o seu último salário integral mais 
esses 20%, que voltariam a integrar seu salário 
na aposentadoria.

A reforma põe fim a esta regra e coloca que a 
aposentadoria seguirá o cálculo previdenciário 
sobre os vencimentos básicos, visto que 
vantagens, gratificações e adicionais de caráter 
temporário devem ser, de fato, temporários. 

Para servidores com direito adquirido à 
aposentadoria integral, a incorporação de 
parcelas remuneratórias adquiridas até a 
entrada em vigor da lei é garantida de duas 
formas: integralmente, se já cumpridos os 
requisitos para incorporação ou 
proporcionalmente à média dos valores 
recebidos da vantagem em caso de não 
cumprimento dos requisitos vigentes de 
incorporação

Instituição de idades 
mínimas para aposentar

Até a aprovação da reforma, não havia idade 
mínima para aposentadoria dos servidores 
estaduais. Estes poderiam se aposentar por 
tempo de serviço, com aposentadoria integral 
após 35 anos para homens e 30 anos para 
mulheres.

Com a aprovação da reforma, os servidores 
passam a ter uma idade mínima como 
pré-requisito para a aposentadoria. Agora, 
para se aposentar, é necessário completar:

● Servidores Civis: 65 anos para 
homens e 62 anos para mulheres + 25 
anos de contribuição +  10 anos no 
serviço público + 5 anos no último 
cargo

● Magistério: 60 anos para homens e 57 
anos para mulheres + 25 anos de 
contribuição no magistério + 10 anos 
de serviço público + 5 anos no último 
cargo

● Polícia Civil e Agentes 
Penitenciários: 55 anos + 30 anos de 
contribuição + 25 anos de exercício na 
carreira

● Militares: 35 anos de contribuição, sem 
idade mínima

● Trabalho insalubre: 60 anos + 25 
anos contribuição

● Aposentadoria compulsória: 70 anos

Fim da integralidade e 
paridade

Até a aprovação, os servidores efetivados até o 
ano de 2011 tinham direito a integralidade e 
paridade. 

Integralidade é o direito ao último salário, 
integral, como proventos de aposentadoria, 
obedecidos os critérios de tempo de serviço. 

Já a paridade é o direito a receber ajustes na 
aposentadoria proporcionalmente aos ajustes 
que os ativos recebem. 

4 - Principais pontos da reforma
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Gratificação e abono de 
permanência

Com a reforma, estas duas vantagens foram 
extintas para os servidores que não 
preencheram os requisitos de tempo de serviço 
até dezembro de 2019, exceto para Militares, 
Polícia Civil e Agentes Penitenciários. 

No serviço público federal, esta vantagem 
não existe desde 2003.

Logo, os servidores civis, à exceção de Susepe 
e Polícia Civil, seguirão as mesmas regras de 
cálculo previdenciário da Constituição Federal, 
que são impostas a todos os trabalhadores da 
iniciativa privada e do serviço público federal. 

O cálculo previdenciário depende do tempo de 
contribuição e se dá sobre a média aritmética 
de todos os salários de contribuição.

Separação do IPE-Saúde e 
IPE-Previdência

Foi espalhado o boato, recentemente, de que a 
Reforma retiraria o direito dos dependentes de 
servidores a utilizarem o IPE-Saúde. 

No entanto, o que a Reforma faz é exatamente 
o contrário, ampliando o atendimento do IPE. 
O que acontece é que desde 2018, a gestão da 
Previdência e do Plano de Saúde passou a ser 
separada, embora ainda ocorra no âmbito do 
IPERGS. 

A reforma adequa a constituição a esta nova 
realidade e, de quebra, institui na legislação a 
possibilidade de o IPE-Saúde ser oferecido aos 
servidores e seus dependentes de outros 
entes e autarquias da administração pública.

Aos servidores que atingirem os requisitos para 
se aposentar, poderão ser concedidos 1) 
Gratificação de Permanência, para aqueles 
cuja Adm. Pública julgar conveniente, no valor 
de 10% da remuneração. Antes da reforma, era 
50%, causando gastos excessivos. 2) Abono 
Permanência, para todos, em valor equivalente 
ao de sua contribuição previdenciária

Para os servidores militares, a Gratificação de 
Permanência será de 30%.

Aposentadoria Especial 
para Polícia Civil e Susepe

A polícia civil e os agentes penitenciários da 
Susepe serão os únicos, dentre os servidores 
civis, a obterem aposentadoria especial. 

Com isso, ambas as categorias terão direito a 
aposentadoria integral - correspondente ao 
último salário de contribuição - e a paridade, 
com aumentos de proventos proporcionais aos 
aumentos concedidos aos ativos.

Este benefício é válido para os servidores 
efetivados até 2011, quando o regime de 
previdência mudou para a capitalização.

4 - Principais pontos da reforma
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Previdência dos 
servidores militares

Pensão por morte

Até então, a pensão por morte correspondia a 
uma cota familiar de 45% do salário de 
aposentadoria do servidor com um acréscimo 
de 5% por dependente, até atingir o limite de 
100%. No entanto, pelas regras anteriores, se 
um dos dependentes perdesse o direito de 
recebimento - filho completar 21 anos, por 
exemplo - a cota deste era distribuída aos 
dependentes que restaram.

Agora, a pensão por morte equivale a metade 
do valor da aposentadoria recebida pelo 
servidor e a cada dependente, esse valor é 
acrescido de 10%, sendo limitado a 100% da 
aposentadoria do segurado. 

As cotas por dependente cessarão quando 
este perder o direito da pensão, e não 
serão revertidas aos demais dependentes.

Estas regras não são válidas para morte 
causada em decorrência do serviço.

Regras de transição

O PLC 06/2020 que previa novas alíquotas 
para os servidores militares não foi votado. Até 
lá, bombeiros e brigada militar seguirão 
pagando a alíquota única de 14%, universal 
para todos os servidores antes da reforma. 

As novas regras de previdência valem para 
todos os servidores, mesmo aqueles que já 
estão na ativa. No entanto, existem direitos 
adquiridos e regras de transição para não 
prejudicar os funcionários públicos atuais. São 
elas:

● Idade mínima de 61/56, aumentando 
para 62/57 em 2022. 

● Idade + tempo de contribuição deve 
somar 96/86. A cada ano a soma 
aumenta um ponto até atingir 105/100.

● Professor: idade 56/51, aumenta 1 ano 
em 2022, Somatório = 91/81 e aumenta 
1 ponto a cada ano até atingir 100/92.

● Policial Civil: Idade mínima de 55 
anos para ambos os sexos ou poderão 
aposentar-se aos 52 anos de idade se 
mulher e aos 53 anos de idade se 
homem, desde que cumprido período 
adicional de contribuição 
correspondente ao tempo que para 
atingir 30 anos de contribuição na 
aprovação da lei.

● Exposição química: 66 pontos e 15 
anos de efetiva exposição; 76 (setenta 
e seis) pontos e 20 anos de efetiva 
exposição; e 86 pontos e 25 anos de 
efetiva exposição.

- Tempo de contribuição: Até a reforma, 
militares poderiam se aposentar ao 
preencher 25 anos de serviço. Após a 
aprovação, esta regra é modificada para 35 
anos de contribuição. Militares não possuem 
idade mínima.

4 - Principais pontos da reforma

Os servidores militares continuarão tendo 
integralidade e paridade, pois está previsto na 
Constituição Federal.
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REFORMA TRABALHISTA E ADMINISTRATIVA

A Reforma Administrativa e Trabalhista realizada pelas Reformas Estruturais consiste em alterações em 
uma série de benefícios pertinentes ao funcionalismo público, além de buscar desburocratizar e 
modernizar o serviço público, promovendo melhorias na gestão e redução de custos. 

A reforma termina com duas questões 
pertinentes ao serviço público: As promoções 
de carreira agora dependerão, por lei, da 
necessidade e possibilidade de honrar 
compromissos do Estado, vedando 
periodicidade fixa para promoções.

Acaba, também, os chamados avanços 
temporais. Até a Reforma, servidores recebiam 
aumentos salariais automáticos a cada 3 anos, 
os chamados triênios, além de gratificações 
de 15 e 25 anos de serviço. Estes aumentos 
passavam a compor a base de cálculo para os 
próximos aumentos e gratificações, gerando o 
chamado efeito cascata que ocasionava um 
aumento vegetativo da folha de pagamento e 
imprevisibilidade das despesas.

Servidor em cargo de 
entidades representativas

O servidor público, quando afastado para 
cumprir mandato em sindicatos ou 
associações, têm garantida a continuidade de 
sua remuneração e vantagens do cargo. Até a 
reforma, entre estas vantagens estavam 
incluídas as gratificações de caráter 
temporário (como por exercício de função em 
comissão ou diretoria de escola, por exemplo).

A reforma modificou este quadro. Como o 
próprio nome diz, estas vantagens devem ser 
TEMPORÁRIAS, apenas enquanto durar a 
função exercida e, ao afastar-se do serviço 
para cumprir mandato em entidades, o servidor 
deve parar de recebê-las. 

Fim de promoções 
automáticas e avanços 
temporais

As mudanças a seguir 
contemplam todos os  
servidores estaduais do RS, 
de todos os Poderes

4 - Principais pontos da reforma

https://www.giusepperiesgo.com.br/post/o-terrivel-efeito-cascata-do-funcionalismo-gaucho-e-como-a-reforma-resolve-este-problema
https://www.giusepperiesgo.com.br/post/o-terrivel-efeito-cascata-do-funcionalismo-gaucho-e-como-a-reforma-resolve-este-problema
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Fim do efeito cascata

Até a aprovação da reforma, diversos tipos de 
gratificações e acréscimos salariais 
percebidos por determinado período de tempo 
eram incorporados ao salário básico e 
entravam na base de cálculo para aumentos 
futuros, gerando um crescimento 
descontrolado da folha de pagamento. Com a 
Reforma, este tipo de acúmulo de acréscimos 
pecuniários deixa de existir.

Por conta de uma emenda à PEC 285, o fim 
dos avanços temporais obedecerá a uma regra 
de transição, de modo que quem já estava 
contando tempo para recebimento futuro, 
receberá aumento proporcional ao tempo 
exercido até a aprovação da reforma.

4 - Principais pontos da reforma

Adicional Noturno

Insalubridade e risco de 
vida

Servidores que trabalhem em local insalubre, 
tóxico ou com risco de vida podem receber 
gratificação. 

As regras são: 

● Só se pode escolher uma delas
● O direito a gratificação cessa ao cessar 

o risco 
● A gratificação de insalubridade 

representa um percentual variável do 
vencimento a depender do grau de 
exposição determinada pelo órgão 
oficial de perícia 

● A gratificação não será incorporada ao 
vencimento básico ou aos proventos de 
aposentadoria

Visando prevenir um efeito cascata, coloca o 
valor da hora como base para os 20% de 
adicional noturno. Antes, o adicional era de 
20% sobre o salário básico que, muitas vezes, 
era acrescido por outras gratificações

O Abono Família é um benefício que, até 
então, era dado a todos os servidores com 
dependentes no valor de R$44 por dependente. 
No caso de dependentes inválidos ou 
excepcionais, o valor passava para R$133.

Com a reforma, o Abono Família passou a ser 
limitado apenas aos servidores de baixa renda, 
com vencimentos de até R$3 mil. O valor do 
benefício, no entanto, foi aumentado. Agora, 
estes servidores receberão R$120 por filho. No 
caso de dependentes excepcionais ou 
inválidos, o valor passa para R$195.

Abono Família

Vale-Refeição

Isenta servidores que recebem até dois 
salários mínimos da contribuição de 6% pelo 
vale-refeição.
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Modernização do serviço 
e flexibilização da 
carga horária

● O horário de expediente será 
determinado pela autoridade máxima 
de cada órgão ou poder;

● Cria a possibilidade de regime 
especial de tele-trabalho ou home 
office para funções cuja presença não 
é exigida, desde que haja controle de 
produtividade e sejam cumpridas, 
modernizando o setor público em 
relação aos novos tipos de trabalho;

● Permite redução da carga horária 
com redução proporcional da 
remuneração, dependendo de pedido 
do servidor em conjunto com a 
conveniência do Governo, podendo ser 
revogada por qualquer um dos dois;

● Permite criação de banco de horas, 
implementando a possibilidade de 
trocar as horas extras por folga ou 
remuneração, a critério da 
administração pública;

● Muda o gozo das férias de dois 
períodos para até 3 períodos, por 
requerimento do servidor.

4 - Principais pontos da reforma

Estágio probatório e 
estabilidade

● Aumenta o tempo do estágio 
probatório de 2 para 3 anos

● Aumenta de 2 anos para 3 anos, após 
o estágio probatório, o período para se 
adquirir estabilidade.

● O servidor, embora tenha estabilidade, 
fica sujeito a avaliação periódica de 
desempenho, que será regulamentada 
por lei específica e por meio da qual é 
possível perder o cargo.

● Permite afastamento remunerado para 
atividades de pós-graduação de 
interesse público que não possam ser 
exercidas simultaneamente ao 
exercício do cargo.

● Afastamento para cargo em comissão 
ou deslocamento a pedido não 
receberá ajuda de custo.

Afastamento
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Com a reforma, durante prisão para 
investigação, o servidor fica sem receber. Se 
absolvido, não recebe o valor de volta, mas 
contabiliza o tempo preso como efetivo 
exercício. Isso compatibiliza com a regra geral 
onde presos não recebem remuneração e é, 
também, o que justifica o auxílio reclusão.

O auxílio reclusão, corresponde a metade do 
valor que o dependente receberia em caso de 
pensão por morte, limitada ao teto do RGPS, e 
este valor será dividido entre todos os 
dependentes em partes iguais. 

Parcela Autônoma

Todos os servidores que já estivessem 
contando tempo para recebimento de 
vantagens temporais, exceto àqueles cuja 
remuneração já fosse por meio de subsídio 
antes da reforma, farão jus ao recebimento de 
uma Parcela Autônoma compensatória, no 
valor dos avanços. 

A parcela autônoma será gradativamente 
absorvida por aumento remuneratório dos 
cargos e das carreiras, ressalvada a revisão 
geral anual. 

Segundo emenda apresentada pelo Governo, a 
P.A será reajustada pela inflação, a não ser que 
lei específica determine o contrário.

4 - Principais pontos da reforma

A reforma promove uma série de alterações no 
que diz respeito à perícia médica com o intuito 
de tornar o processo menos burocrático e 
custoso para o servidor e para o Estado. Entre 
elas:

● Dispensa da entrega de exames 
complementares para servidores que 
trocam de cargo, desde que não haja 
alteração dos riscos relacionados ao 
ambiente de trabalho

● Aumenta o tempo necessário para 
renovação da perícia médica de 
servidores responsáveis por 
dependentes excepcionais, que 
possuem direito a afastamento do 
cargo por até 50% da carga horária 

● Dispensa de perícia médica para obter 
licença a gestante e a mãe em 
licença-nojo

● Dispensa de perícia médica licenças de 
até 15 dias

Desburocratização da 
Perícia Médica

Auxílio Reclusão

Até então, o servidor perdia apenas ⅓ da 
remuneração no período em que estava preso 
para investigação criminosa. Se fosse 
absolvido, recebia esse valor de volta. Além de 
continuar recebendo metade da remuneração, 
os dependentes do servidor eram 
contemplados com o Auxílio-Reclusão.
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REFORMA DAS CARREIRAS DO EXECUTIVO

Além das modificações gerais, que atingem a todos os servidores estaduais, a Reforma Estrutural promoveu 
alterações em carreiras específicas do Poder Executivo, visando melhorar a gestão do serviço público, 
reduzir gastos, controlar a despesa vegetativa e abrir espaço para mais melhorias futuras. 

Servidores Militares: 
Brigada Militar e 
Bombeiros

- Questões que se aplicam a todos os 
servidores: Abono Família apenas para 
baixa-renda, fim da promoção automática, fim 
do efeito cascata de acréscimos, fim da 
incorporação de vantagens e gratificações ao 
salário base e aposentadoria, possibilidade de 
banco de horas, férias em 3 períodos, isenção 
do auxílio-refeição para remuneração de até 2 
salários mínimos, etc.

- Remuneração por meio de subsídio: Nesta 
modalidade remuneratória, as vantagens do 
serviço são incorporadas ao vencimento básico, 
e fica vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória. 
São permitidas, no entanto, verbas 
indenizatórias como vale-refeição, diárias, etc.

Elencamos abaixo as 
principais modificações em 
cada carreira:

- Abono Permanência: Militares recebiam um 
abono permanência de 50%, o chamado 
AIPSA. Este percentual passa a ser de 30% da 
remuneração prevista para seu atual posto de 
graduação, para reduzir o alto custo para as 
contas públicas.

- Reestruturação da progressão de nível das 
carreiras militares, com respectivas 
modificações na remuneração por subsídio, 
segundo a tabela a seguir

Subsídios dos Militares Estaduais da 
Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros 

Militar a partir de 1º de março de 2020

Posto/Graduação Subsídio (R$)

Coronel 27.919,16

Tenente-Coronel 25.127,24

Major 22.614,51

Capitão 19.515,00

Primeiro-Tenente 12.563,62

Segundo-Tenente 10.849,38

Subtenente (Extinto) 9.665,61

Primeiro Sargento 9.213,32

Segundo Sargento 8.654,93

Terceiro Sargento (Extinção) 7.817,36

Cabo (Extinto) 6.921,15

Soldado I 6.700,59

Soldado II 5.392,61

Soldado III 4.689,23

Soldado 2ª Classe 4.003,39

4 - Principais pontos da reforma
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- Previdência Militar: Disponível na primeira 
seção de Previdência Estadual deste material

- Parcela Autônoma: Aos servidores militares 
que observarem redução remuneratória em 
decorrência das alterações previstas na 
reforma, está garantida uma Parcela Autônoma 
compensatória, não incorporável aos proventos 
de aposentadoria

Servidores do Magistério

- Reformulação do Quadro de Carreiras: O 
magistério gaúcho possuía um quadro de 
carreira que já não condizia com a realidade 
dos professores. Datado de 1974, jamais havia 
sofrido alterações tão profundas. A reforma 
tornou a carreira do magistério mais moderna 
e organizada, instituindo maior separação e 
prêmio salarial para diferentes níveis de 
formação.

- Remuneração por subsídio: Os professores 
da rede estadual passam a receber pela 
modalidade de remuneração por subsídio, 
fixado para carga de 40h. O subsídio não pode 
ser menor que o Piso Nacional do Magistério. 
Cargas horárias menores receberão de acordo 
com a hora-aula proporcional ao subsídio. 
Veja o quadro ao lado, de 40h.

- A progressão de classe se dá de acordo 
com o tempo de serviço, necessidade da Adm. 
Pública e critérios objetivos de produtividade e 
merecimento, que serão avaliados anualmente

Nível Classe Subsídio

1 - Magistério 
Normal (Nível 

Médio)

A 2.886,22
B 2.915,08
C 2.944,23
D 2.973,68
E 3.003,41
F 3.033,45

2 - Licenciatura 
Curta

A 2.943,95
B 2.973,39
C 3.003,12
D 3.033,15
E 3.063,48
F 3.201,34

3 - Licenciatura 
Plena

A 3.030,53
B 3.182,06
C 3.341,16
D 3.508,22
E 3.718,71
F 3.979,02

4 - 
Especialização

A 3.174,84
B 3.333,59
C 3.500,27
D 3.745,28
E 4.007,45
F 4.287,98

5 - Mestrado

A 3.463,47
B 3.671,27
C 3.891,55
D 4.125,04
E 4.372,55
F 4.634,90

6 - Douturado

A 3.752,09
B 3.977,21
C 4.215,85
D 4.468,80
E 4.736,92
F 5.049,56

4 - Principais pontos da reforma

Antes da reforma, o último nível da carreira 
correspondia a qualquer tipo de pós-graduação. 
As novas regras inserem diferentes níveis de 
remuneração para quem tem mestrado e 
doutorado
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- Estágio probatório passa de 2 para 3 anos e 
deve obedecer critérios de produtividade para 
efetivação

- Substituição e convocação: Professores 
substituídos ou convocados passam a receber 
de acordo com a hora-aula exercida, segundo 
tabela remuneratória do subsídio.

- Reformulação das gratificações e 
adicionais: A remuneração através de subsídio 
não permite gratificações em forma de 
porcentagem sobre a remuneração total. Por 
conta disso, as diversas gratificações por 
função recebidas anteriormente pelo magistério 
precisaram ser adequadas. São elas:

1) Gratificação pelo exercício de 
direção ou vice-direção: 
Anteriormente correspondia a 50% do 
salário-base. Agora, passa a 
representar um valor nominal fixo que 
varia de R$134 a R$663, a depender 
de certos critérios

2) Gratificação por Exercício de Função 
de Confiança na Secretaria de 
Educação ou Coordenadorias 
Regionais

3) Adicional Noturno: Professores que 
trabalhem entre 22h e 5h terão um 
acréscimo de 20% no valor da 
hora-aula

4) Adicional de Penosidade: 
Professores que lecionam em casas 
prisionais, casas de internação para 
adolescentes, estabelecimentos de 
saúde ou que tenham contato com 
habitualidade com substâncias tóxicas  
receberão um adicional de R$630,10 
para 40h. É vedado o recebimento 
cumulativo de gratificação de risco de 
vida, periculosidade ou insalubridade.

5) Adicional de Docência Exclusiva: 
Substitui a antiga unidocência e 
corresponde ao valor de R$630,10 para 
40h

6) Adicional de Classe Especial: Para classes 
de alunos com deficiência ou habilidades 
excepcionais. Era de 50% do vencimento, e 
passou ao valor de R$630,10 para 40h. Não 
pode ser acumulado com a docência exclusiva

7) Adicional de Difícil Acesso: Antes 
correspondia a 20%, 60% ou 100% do salário 
básico. Agora, este adicional foi reformulado e 
será concedido de acordo com critérios de 
distância da prefeitura municipal, 
trafegabilidade da via de acesso, transporte e 
vulnerabilidade social. A soma de todos é o 
valor do adicional, cujo valor máximo é de 
R$1.260 para 40h

- Fim da incorporação de gratificações no 
vencimento básico e na aposentadoria: 
Nenhum dos adicionais supracitados será 
incorporado para fins de cálculo nos proventos 
de aposentadoria ou para o cálculo de 
acréscimos futuros aos vencimentos, colocando 
fim ao efeito cascata

- Férias: Anteriormente o magistério tinha 
direito a até 60 dias de férias, sendo que 
destes, 45 eram obrigatórios. A reforma altera 
para 30 dias de férias e mais 30 dias de 
recesso. Na prática, o tempo de descanso será 
o mesmo de antes. 

- Regime de trabalho: O regime normal de 
trabalho dos quadros do magistério passou 
para 20h semanais. Antes eram 22h cumpridas 
em único turno. Retirada a necessidade de se 
cumprir em turno único.

Retrato da Reforma - Deputado Giuseppe Riesgo (NOVO)4 - Principais pontos da reforma

Os adicionais referentes a condições de 
serviço/escola não serão recebidos se o 
membro estiver cedido ou fora das unidades.

Ao menos desde 1998 a Legislação do 
Magistério diz que, embora 45 dias de férias 
sejam obrigatórios, a gratificação de ⅓ incide 
somente sobre 30 dias.  Existe um grande 
número de ações judiciais contra o Estado para 
que se pague 1/3 sobre os 45 dias ou mais e a 
reforma dá segurança jurídica para a questão.
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Servidores Militares: 
Brigada Militar e 
Bombeiros

Instituto Geral de 
Perícias (IGP)

- Modificação da remuneração para 
subsídio, nos seguintes moldes:

Categoria Funcional Classe Subsídio (R$)

Perito Criminal

Primeira 14.754,03
Segunda 16.045,04
Terceira 16.967,44
Especial 18.442,54

Perito Médico-Legista

Primeira 14.754,03
Segunda 16.045,04
Terceira 16.967,44
Especial 18.442,54

Papiloscopista

Primeira 7.715,28
Segunda 8.571,45
Terceira 9.524,85
Especial 10.583,06

Fotógrafo 
Criminalístico

Primeira 7.715,28
Segunda 8.571,45
Terceira 9.524,85
Especial 10.583,06

Técnico em Perícias

Primeira 4.647,76
Segunda 5.164,43
Terceira 5.737,87
Especial 6.375,34

- Parcela Autônoma: Aos servidores que, por 
conta das mudanças acima, sofrerem 
decréscimo remuneratório, é assegurada a 
percepção de parcela autônoma de 
irredutibilidade, de valor equivalente ao 
decréscimo e de natureza transitória.

- Recebimento de três parcelas autônomas 
distintas: Aos professores que enfrentarem 
perda remuneratória em decorrência das novas 
regras, está garantido o recebimento de 
diferentes tipos de Parcela Autônoma. São 
elas:

1) Parcela Autônoma de 
Irredutibilidade: Parcela autônoma 
para igualar o subsídio com o 
vencimento anterior somado ao 
completivo e vantagens já 
incorporadas. Não engloba as 
gratificações temporárias que serão 
reduzidas pela substituição por 
adicionais.

2) Parcela Autônoma de Vantagem 
Pessoal: Parcela autônoma para cobrir 
a diferença decorrente das 
gratificações que viraram adicionais, 
que já estavam incorporadas ao 
salário. Caso não estiverem 
incorporadas, não há cobertura da P.A

3) Parcela Autônoma de Substituição: 
A substituição e convocação do 
magistério sofreu alterações, passando 
de uma gratificação para recebimento 
proporcional à hora-aula. Aos 
professores que já estavam 
convocados ou substituídos no 
momento da aprovação da Reforma e 
sofrerem redução remuneratória por 
conta das alterações, é garantida uma 
Parcela Autônoma compensatória no 
valor da diferença. Esta P.A é 
temporária e dura enquanto durar a 
respectiva substituição ou convocação

- Professores contratados terão sua 
remuneração de acordo com o valor da 
hora-aula do subsídio fixado e também farão 
jus aos mesmos adicionais que os demais
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A Parcela Autônoma de Irredutibilidade será 
reajustada pela inflação nos mesmos moldes 
que o subsídio, não sendo absorvida, portanto, 
pela revisão anual.
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CONCLUSÃO

5 - Conclusão Retrato da Reforma - Deputado Giuseppe Riesgo (NOVO)

A partir de tudo o que foi mostrado no 
presente trabalho, podemos entender como o 
Rio Grande do Sul chegou em uma situação 
tão crítica e o motivo pelo qual as reformas se 
faziam tão necessárias.

Até então, existiam sérias distorções nas 
regras do funcionalismo público, que 
comprometiam as contas públicas de maneira 
sistemática e crescente.

A Reforma foi aprovada, seus projetos foram 
sancionados e agora estão em vigor. Vimos 
que as mudanças, embora profundas, não 
promovem o caos. Pelo contrário: Abrem o 
espaço necessário para que o RS respire 
novamente e realize o tão necessário ajuste 
fiscal.

No entanto, ainda não acabou. Há muitas 
mudanças a serem feitas em nosso estado, 
e estaremos aqui para lutar por um RS 
mais moderno, livre e desenvolvido.

Deputado Giuseppe Riesgo


