Ofício n° 479 /SMAP/DGP/2013

Florianópolis, 22 de outubro de 2013.

Prezada Senhora,
ROSÂNGELA SOLDATELLI
Presidente do SINTRASEM
Florianópolis/SC

Assunto: Impactação financeira - PCCS.

Prezada Senhora,
Cumprimentando-a cordialmente, em atenção à Cláusula 1ª, do acordo
firmado por meio do Ofício nº 279/2013/SMAP/GAB, referente à Data-Base 2013, vimos
apresentar a impactação financeira da implementação da proposta do Plano de Carreira, Cargos
e Salários - PCCS do Quadro de Pessoal Civil inicialmente apresentada por esse Sindicato:

a) com todos os eventos incorporáveis somados ao vencimento, sem
considerar o enquadramento, mas levando em consideração os reflexos dos novos vencimentos
nos eventos que não foram incorporados:
MÊS
1
ANO

b)

R$ 2.315.005,64
R$ 30.859.025,18

com todos os eventos incorporáveis somados ao vencimento, e

considerando a regra de enquadramento2 e os reflexos dos novos vencimentos nos eventos que
não foram incorporados:
MÊS
ANO3

R$ 8.029.683,51
R$ 107.035.681,18

Importante esclarecer que para apuração da impactação financeira ora
apresentada, tomamos como base a folha de pagamento do mês de Setembro/2013, contendo
5.418 servidores ativos do Quadro de Pessoal Civil da PMF, que totalizou R$ 21.933.204,26.
1

Sem encargos.
Enquadramento na tabela de escolaridade do cargo, na Classe I, no nível de valor mais aproximado ao
percebido pelo servidor somado o vencimento às incorporações (ou ao piso da categoria para aqueles que não
atingiram o patamar). Após, enquadramento na tabela da sua escolaridade, mantendo a classe e o nível.
3
Sem encargos.
2
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Da leitura dos números, temos que:
1. A efetivação da incorporação dos eventos proposta pelo Sindicato equivale
a um aumento de mais de 10% na folha de pagamento mensal dos servidores ativos do Quadro
de Pessoal Civil;
2. A incorporação dos eventos e o enquadramento nas tabelas salariais
propostas pelo Sindicato representam um aumento de aproximadamente 36% na folha de
pagamento mensal dos servidores ativos do Quadro de Pessoal Civil;
3. A proposta do PCCS com a incorporação dos eventos e o enquadramento
nas tabelas salariais representa um incremento de cerca de 20% na despesa total de pessoal da
PMF, o que eleva o índice Receita Corrente Líquida/Despesa com Pessoal e Encargos, de que
trata a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, em 10,72%, tendo como base o demonstrativo do
mês Setembro/2013.
Assim, mesmo sem o cálculo do crescimento vegetativo da carreira, já nos
resta comprovado que a minuta de projeto de lei apresenta pelo Sindicato, com a anuência da
categoria, acarretará impacto não suportável pelas finanças do Município e impraticável pelo
ponto de vista legal, em razão dos limites fixados na LRF.
Isso porque, é de conhecimento de todos, que o Município já recebeu três
alertas do Tribunal de Contas do Estado - TCE pelo fato de ter ultrapassado o limite prudencial
da LRF, com o último quadrimestre perfazendo 53,81%, quando o admissível é 51,30%, ou seja,
no limite de incorrer nas sanções previstas nos artigo 22 e 23, da LRF.

Diante dos dados apresentados, em atendimento ao prazo firmado na DataBase 2013, ou seja, 31/10/2013, a PMF continua realizando estudos técnicos, sob os aspectos
administrativo, financeiro e jurídico, acerca da implantação de novo PCCS para os servidores do
Quadro de Pessoal Civil, momento em que apresenta a seguinte proposta:

1. Incorporações dos seguintes eventos:
CÓDIGO
149
151
163
164
165

EVENTO
VANTAGEM PESSOAL-NAO INCID
VANTAGEM PESSOAL
GR AUX SAL D3648/05-L63/03-NI
GR AUX SAL D3648/05-L63/03-INA
GRAT AUX SALA D3648/05-L063/03
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168
650
780
782
783
790
791
1600
1601
3767

GRAT AUX SALA-READAP/LIC
COMP SALARIAL PROC 1490/87
LEI 3331/89 ART.10
LEI 3331/89 ART 10-NAO INC
LEI 3331/89 ART 10-INATIVOS
ADIC CARREIRA-RES 010/92-IPUF
ADIC CARR-RES 010/92-NAO INCID
PROGRESSAO SALARIAL
PROGRESSAO SALARIAL-NAO INC
PROCESSO DIFERENÇA URV

O evento 850 - TRIÊNIO será mantido na fórmula, ou seja, com a aplicação do
percentual de 3% a cada três anos de efetivo exercício; já o 800- QUINQUÊNIO será fixado em
valor, uma vez que não há mais concessão do benefício.
As gratificações do PSF e da Especialidade Médica serão fixadas em valor
utilizando-se como referência o maior montante recebido em cada cargo, acabando, desta
forma, com a diferenciação dos valores recebidos entre servidores de um mesmo cargo. Assim,
qualquer alteração no restante da remuneração não afetará o valor das gratificações.
2. O enquadramento na tabela salarial proposta deu-se, no nível I de cada
classe, na referência corresponde ao valor percebido atualmente pelo servidor, ou naquela de
valor imediatamente superior quando não houver correspondência exata.
3. A tabela e os pisos salariais propostos foram definidos a partir da divisão
dos cargos do Quadro de Pessoal Civil em 8 classes, com 4 níveis e 20 referências cada nível.
O desenvolvimento funcional, após a implementação integral do PCCS, darse-á de duas formas:
a) progressão por curso de aperfeiçoamento ou atualização: uma referência a
cada dois anos; e,
b) progressão por titulação: a qualquer tempo, um nível a cada apresentação
de título, limitado à três progressões, sendo necessário o interstício de 4 anos a cada progressão.

4. Propõe-se, ainda, como forma de corrigir distorções criadas nos últimos
anos, a criação de Gratificação de Responsabilidade Técnica - RT para os seguintes cargos:
- ADMINISTRADOR
- ANALISTA DE SISTEMAS
- BIÓLOGO
- CONTADOR
- ECONOMISTA
- FISIOTERAPEUTA

R$ 1.730,00
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- FONOAUDIÓLOGO
- MÉDICO VETERINÁRIO
- NUTRICIONISTA
- JORNALISTA

R$ 1.535,65

- BIBLIOTECÁRIO
- EDUCADOR ARTÍSTICO II
- EDUCADOR SOCIAL II
- TÉCNICO EM ATIVIDADES CULTURAIS
- TÉCNICO EM ESPORTES
- TÉCNICO EM ESPORTES E LAZER II
- TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
- SOCIÓLOGO

R$ 1.000,00

A referida gratificação, será incorporada aos proventos de aposentadoria do
servidores que, na data da aposentadoria, a tiver recebido por no mínimo 5 anos.
5. A impactação financeira da proposta é de R$ 1.534.716,10/mês e R$
20.457.765,61/ano, sem encargos, e será parcelada em 4 anos, com início em 2014.
Sendo assim, fica convencionado que no mês de maio de 2014 não haverá
reajuste geral para os servidores do Quadro de Pessoal Civil. Nos demais três anos da
implantação, o reajuste fica limitado à 30% do índice aplicado aos demais servidores da PMF.
Importante ressaltar que a implementação do PCCS será suspensa a qualquer
momento, quando atingido o limite legal imposto pela LRF, até a normalização da situação.

Sendo o que se apresenta para o momento, ficamos à disposição para
esclarecimentos.
Atenciosamente,
GUSTAVO MIROSKI
Secretário Municipal da Administração
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