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1. INTRODUÇÃO
A administração da Prefeitura Municipal de Igrejinha
objetivando a criação de boas condições de trabalho para os
Servidores do Quadro Geral e do Magistério desejando que sejam
maximizadas as disponibilidades dos recursos existentes para a
conta de pessoal, está solicitando um estudo de impacto atuarial
sobre o IPREMI – Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Igrejinha.
O atual cenário econômico como resultado da existência de
uma moeda estável e de uma série de políticas econômicas,
possibilita fazer planejamento de médio e longo prazo. O
administrador público, para atender ao aumento constante de
responsabilidades junto às comunidades e com disponibilidades
orçamentárias reduzidas, vê-se na necessidade de manter sob seu
controle os gastos com pessoal e prever os impactos que os
mesmos trazem aos limites impostos pela LC nº 101.
Dentro deste contexto, a Administração Municipal está
realizando estudos com vistas à análise do Plano de Carreira do

Quadro Geral e do Magistério para saber o impacto financeiro que
o citado plano está gerando na folha de pagamento e nas
provisões do RPPS. Portanto, a presente Nota Técnica tem por
objetivo principal apresentar o impacto atuarial que o Plano de
Carreira do magistério irá provocar no RPPS.

2. FONTE DAS INFORMAÇÕES
2.1. INTRODUÇÃO
Para o desenvolvimento
seguintes informações:

deste

trabalho

usaram-se

as

a) Base cadastral dos servidores estatutários de ambos os
quadros posicionada em DEZ/2014;
b) Lei Municipal n° 3.898, de 31/07/2007 que estabelece a
implantação do Plano de Carreira, o Quadro de Cargos,
Remunerações e Funções Públicas do Município;
c) Lei Municipal n° 3.897, de 31/07/2007 que estabelece o
estatuto dos servidores públicos do Município;
d) Lei Municipal n° 4.316, de 04/11/2011 que estabelece o
Plano de Carreira dos Cargos de Educador Multimeios,
Monitora e Auxiliar de Monitora do Município;
e) Lei Municipal n° 4.368, de 05/04/2012 que estabelece o
plano de Carreira do Magistério Público do Município;
f) Receita Corrente Líquida dos anos de 2008 a 2014;
g) Despesa de Pessoal dos anos de 2008 a 2014.

2.2. ASPECTOS LEGAIS
2.2.1 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES
O Estatuto do Servidor Público do Município de Igrejinha
está definido pela Lei n° 3.897 com vigência a partir de
31/07/2007. No que diz respeito a promoção o Estatuto trata a
matéria da seguinte forma:

Art. 13. Anualmente todos os servidores do quadro geral
que obtiverem pontuação de no mínimo 60% (sessenta por cento)
após avaliação de desempenho, emissão de relatório e parecer da
COMPAQ, justificando o ato administrativo, farão jus à
promoção,
observado
o
disposto
no
parágrafo
segundo.
§ 1º O interstício para o servidor ter direito a nova
promoção
por
antiguidade
será
de
02
(dois)
anos.
§ 2º A cada promoção por antiguidade, o servidor terá
direito a 2% (dois por cento) de seu vencimento básico,
contando
como
vantagem
de
natureza
pessoal,
vedada
a
incorporação para efeitos de cálculos de outras vantagens da
mesma natureza.
Portanto, a análise que se pode fazer com a leitura do
artigo 13 do Estatuto do servidor do quadro geral é que ao fim
de 35 anos, 30 anos o(a) servidor(a) terá direito a
incorporação de 34% e 30% de seu vencimento básico,
respectivamente.

2.2.2 DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
A Lei Municipal n° 4.368 que trata do Plano de Carreira do
Magistério Público do Município quanto as Progressões assim
determina:
Art. 5º A Carreira do Magistério Público Municipal é
integrada pelo cargo de provimento efetivo de Professor e
estruturada
em
4
(quatro)
níveis
de
habilitação
estabelecidos de acordo com a titulação do professor, nos
termos da legislação vigente e em 6 (seis) classes,
dispostas gradualmente, com acesso sucessivo de classe a
classe e biênio.
§ 1º Cargo é o lugar na organização do serviço
público correspondente a um conjunto de atribuições com
estipêndio específico, denominação própria, número certo e
remuneração pelo Poder Público, nos termos da lei.
§ 2º Nível é a progressão na carreira correspondente

a titulação obtida em instituições credenciadas.
§ 3º Classe é o agrupamento de cargos genericamente
semelhantes em que se estrutura a carreira.
§ 4º Biênio é o avanço na carreira correspondente a
progressão por tempo de serviço dos membros do magistério.
Art. 12. A carreira do magistério está estruturada em
níveis, classes e biênios.
Art. 13. Os níveis, referentes à habilitação do
titular do cargo de Professor, são:
Nível 1 formação em nível médio, na modalidade
normal;
Nível 2 formação em nível superior, em curso de
licenciatura plena ou outra graduação correspondente a
áreas de conhecimento específicas do currículo, com
formação pedagógica, nos termos da legislação vigente;
Nível 3 formação em nível de pós-graduação lato
sensu, em cursos na área educacional;
Nível 4 formação em nível de pós-graduação: mestrado
ou doutorado na área educacional.
§ 1º A mudança de nível vigorará no mês seguinte
àquele em que o interessado protocolar cópia autenticada
do diploma ou certificado de conclusão ou histórico
escolar
devidamente
registrado
pela
Instituição
credenciada, desde que o pedido prévio de alteração de
nível tenha sido protocolado até 30 (trinta) de maio do
exercício anterior.
§ 2º O nível é pessoal e não se altera com a
progressão por classe.
Art. 14. As classes constituem a linha de progressão
do titular de cargo de Professor por desempenho,
conhecimento, atualização e aperfeiçoamento e designadas
pelas letras A, B, C, D, E e F, sendo esta última a final
de carreira.
§ 1º Os cargos de Professor serão distribuídos pelas
classes.
§ 2º O número de cargos de cada classe será

determinado anualmente por ato do Poder Executivo, sendo
que o mesmo promoverá todos os aprovados de cada classe
que concorrem à promoção.
Art. 17. A progressão por classe obedecerá aos
seguintes critérios:
I para a classe A ingresso automático.
II para a classe B, C, D, E e F:
a) quatro anos de interstício na classe;
b) avaliação anual de desempenho;
c) atualização e aperfeiçoamento;
d) aferição de conhecimentos.
Art. 20. A progressão na carreira, considerando o
tempo de serviço dos integrantes do Plano de Carreira do
Magistério, será aferida a cada dois anos, correspondendo
a 2% do vencimento do profissional desde que atendidos os
critérios estabelecidos para os demais servidores.
Art. 33. O valor dos vencimentos correspondentes aos
níveis da Carreira do Magistério Público Municipal será
obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes ao
vencimento básico da carreira:
Nível 1 .............. 1.00;
Nível 2 .............. 1.50;
Nível 3 .............. 1.65;
Nível 4 .............. 1,80.
Parágrafo único. Os professores municipais detentores
de estudos adicionais serão enquadrados no nível 1,
aplicando-se sobre o mesmo o coeficiente 1.17 como
vantagem pessoal adquirida sobre a qual incidirão os
aumentos futuros.
Art. 34. O servidor deverá cumprir carência de
(cinco) anos no último nível alcançado, para fins
fixação de cálculo dos proventos de aposentadoria.
Parágrafo único. O servidor que não cumprir
carência prevista no caput deste artigo incorporará
equivalente a 20% do percentual relativo à mudança

5
de
a
o
de

nível para cada ano de efetivo exercício, até a integração
de 100%.
Art. 35. O valor dos vencimentos referentes às
classes da Carreira do Magistério Público Municipal será
obtido pela aplicação dos coeficientes seguintes sobre o
valor do vencimento básico de cada professor:
Classe A. ......... 1,00;
Classe B............. 1,05;
Classe C............. 1,10;
Classe D............. 1,15;
Classe E .............. 1,20;
Classe F ............. 1,25.

2.2.3 DA CARREIRA DO QUADRO GERAL
A Lei Municipal n° 3.898 que trata do Plano de Carreira do
Quadro Geral Público do Município quanto as Progressões assim
determina:
Art. 7º A promoção resultará em mudança no valor
pecuniário recebido, em 2% (dois por cento) do vencimento
básico, dentro de sua faixa respectiva, utilizando-se para
tanto as sub faixas de Vencimento.
§ 1º Haverá promoção por escolaridade, a qual
implicará no reajuste automático de 5% (cinco por cento)
sobre o valor básico do vencimento do servidor para o
ensino fundamental, de 5% (cinco por cento) para o ensino
médio; e de 10% (dez por cento) para o ensino superior,
utilizando-se para tanto as subfaixas de Vencimento, a
partir do mês subsequente àquele em que o interessado
apresentar o Diploma de Conclusão da nova habilitação,
mediante requerimento dirigido ao órgão competente do
Município, vedada a acumulação das vantagens para efeito
de cálculos, nos termos da Lei nº 3.897, de 31 de julho de
2007. (NR) (redação estabelecida pelo art. 1º da Lei
Municipal nº 4.462, de 26.03.2013)

§
2º
O
enquadramento
de
servidor
com
curso
fundamental, médio ou superior, quando da promulgação da
presente Lei, determinará sua localização na sub faixa de
Vencimento, acrescida de idêntico percentual previsto no
parágrafo anterior.
§ 3º Para a promoção por escolaridade para o ensino
superior, o servidor deverá apresentar formação em curso
compatível com a área de desempenho do cargo para o qual
foi nomeado, decorrente da aprovação em concurso público.
(AC) (parágrafo acrescentado pelo art. 1º da Lei Municipal
nº 4.635, de 23.06.2014)

2.2.4 DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
A Lei Complementar n° 2776 de 3 de setembro de 1999 que
define o Regime Próprio de Previdência Social do Município
quanto ao cálculo da aposentadoria assim determina:
Art. 53 - A aposentadoria voluntária consiste numa
renda mensal vitalícia, a ser concedida a servidor que
tenha ingressado no serviço público até 31 de dezembro de
2003, sendo de valor igual à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria na
forma da lei, observadas as reduções de idade e tempo de
contribuição contidas no § 3º do Artigo 40 desta Lei, vier
a preencher, cumulativamente, as seguintes condições:
I 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55
(cinqüenta e cinco) anos de idade, se mulher;
II 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se
homem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço
público; e:
IV - 10 (dez) anos de carreira e 05 (cinco) anos de
efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.
Parágrafo Único - Os proventos das aposentadorias
concedidas conforme este Artigo serão revistos na mesma

proporção e na mesma data, sempre que
remuneração dos servidores em atividade,
observado o disposto no Art. 37, XI
Federal. (Redação dada pela Lei Municipal

se modificar a
na forma da lei,
da Constituição
Nº 3621/05).

Ainda, sobre a mesma matéria a Constituição Federal quanto
ao cálculo da aposentadoria para os servidores públicos
admitidos após a entrada em vigência da Emenda Constitucional
n° 41 tem o §3° do art. 40 que assim determina:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e
solidário, mediante contribuição do respectivo ente
público,
dos
servidores
ativos
e
inativos
e
dos
pensionistas,
observados
critérios
que
preservem
o
equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste
artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41,
19.12.2003)
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria,
por ocasião da sua concessão, serão consideradas as
remunerações utilizadas como base para as contribuições do
servidor aos regimes de previdência de que tratam este
artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

2.2.5 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL
A lei complementar n° 101, de 4 de maio de 2000 que
estabelece normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal quanto a despesa de pessoal
assim determina:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art.
169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada

período de apuração e em cada ente da Federação, não
poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida,
a seguir discriminados:
(...)
III – Municípios: 60% (sessenta por cento);
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19
não poderá exceder os seguintes percentuais:
(...)
III – na esfera municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluindo
o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o
Executivo.

2.3 PROGRESSÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS
2.3.1 NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
Considerando o Plano de Carreira do Magistério acima citado
constata-se que as progressões horizontais ocorrem mediante a
ascensão de classe. Essa ascensão da classe A até à F equivale a
um ganho de 25% em relação ao vencimento básico. Ainda, é
preciso considerar que bienalmente o servidor tem a progressão
por tempo de serviço de 2% do vencimento do profissional.
Desta forma o período laboral do profissional do magistério
ao longo de 26 anos (mulher) que tem os adicionais por tempo de
serviço, a progressão horizontal totalizando 51% (25% + 26%). No
caso dos homens 30 anos tem-se 55% (25% + 30%). Consequentemente
esses percentuais equivalem a um ganho real médio anual de
1,9615% e 1,8333% respectivamente. Considerando a base de dados
de DEZ/2014 que mostra a existência de 338 mulheres e 51 homens,
pode-se obter para esse percentual um ganho real médio ponderado
de 1,94473%.
O exame do §1°, do artigo 13 do plano de carreira do
Magistério evidencia a possibilidade que ocorra a progressão
vertical. A progressão de que um servidor entre no nível 1 e

termine a carreira no nível 4, mais as mudanças de classe, mais
os adicionais de tempo de serviço resultará em: 80% + 25% + 26%
= 131%. Esse percentual equivalerá a um ganho real médio anual
de 5,04%. Considerando que somente em torno de 10% dos
profissionais do magistério conseguirão atingir a maior
amplitude em relação à progressão vertical, esses dois valores
resultam em um valor anual médio ponderado equivalente a 2,2541%
de ganho real na remuneração.

2.3.2 NO QUADRO GERAL
Considerando o Plano de Carreira do Quadro Geral acima
citado constata-se que as progressões horizontais ocorrem
mediante um valor pecuniário de 2% sobre o vencimento básico a
cada dois anos. Ainda, poderá haver progressão por escolaridade
com o reajuste de 5% no ensino fundamental e/ou ensino médio e
10% para o ensino superior. Portanto um servidor no quadro geral
poderá ter um ganho real ao longo de 35 anos (se homem) o
equivalente a 44% ou ao longo de 30 anos (se mulher) o
equivalente a 40%. Esses percentuais resultam num ganho real
anual médio de no máximo 1,2945% e 1,3335%, respectivamente.
Considerando a base de dados de DEZ/2014 que mostra a
existência de 219 mulheres e 169 homens, pode-se obter para o
crescimento real anual das remunerações uma média ponderada de
1,3165%.

2.4 FOLHA DE PAGAMENTO ANUAL
Foi realizado estudo sobre o impacto financeiro da folha de
pagamento anual a partir do crescimentos reais anual para o
Quadro Geral e Magistério cujos resultados demonstram o
seguinte:
(i)
(ii)

Em DEZ/2014 a folha dos servidores estatutários no
Quadro Geral e Magistério foi de R$ 1.699.861,62;
O Crescimento Real das remunerações ponderado para o

grupo dos servidores estatutários dos dois Quadros
resulta em 1,7853%;
2.5 CRESCIMENTO DA RECEITA CORRENTE MUNICIPAL
Junto ao portal do Tribunal de Contas do Estado obteve-se
os valores da Receita Corrente Líquida do Poder Executivo
relativa ao período de 2008 a 2014 cujos valores estão
transcritos na coluna 2 da tabela 1.
Tabela 1 – Resumo da Receita Corrente Líquida - RCL
Exercício
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

RCL (R$)

%

RCL PROJETADA
(R$)

40.282.373,94
6,4814
42.100.533,82
4,1137
42.893.235,72
46.933.027,50
6,4652
43.832.423,48
53.700.170,52
6,0799
49.967.341,59
59.096.412,50
6,1978
56.965.087,19
67.083.378,48
5,5627
62.759.089,95
75.424.746,70
6,2283
70.815.025,57
INDICE ACUMULADO
PERCENTAGEM MÉDIA ANUAL (%)
PERCENTAGEM MÁXIMA ANUAL PARA PESSOAL

ICR - RC
0,9815
1,0707
1,0747
1,0374
1,0689
1,0651
1,3340
4,92
2,6568

Na terceira coluna encontram-se os percentuais de inflação
medida pelo INPC; na quarta coluna o valor da receita corrente
líquida projetada por meio do índice inflacionário; e, na quinta
coluna o índice de crescimento real da receita corrente líquida
por exercício, o acumulado nos exercícios de 2009 a 2014, a
percentagem média anual de crescimento real da Receita Corrente
e a percentagem máxima anual para pessoal.
Os resultados evidenciam que a Receita Corrente tem
crescido em média de forma real o equivalente a 4,92% ao ano.
Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que
o gasto com pessoal deve ser de no máximo de 54% para o poder
Executivo, então determinou-se 54% do Crescimento Real da
Receita Corrente como sendo 2,6568% o valor máximo para o
crescimento real das remunerações.

2.6 CRESCIMENTO DA RECEITA CORRENTE E DA DESPESA DE PESSOAL

É preciso fazer uma evolução da Receita Corrente Líquida e
da Despesa de Pessoal com a inclusão dos dois Planos de Carreira
e a consideração do crescimento real médio anual ponderado das
remunerações. Apresenta-se na tabela 2 a evolução da Receita
Corrente com a Despesa do Pessoal para os próximos anos:
Tabela 2 – Evolução da Receita Corrente e da Despesa de Pessoal
Crescimento
Real (%)

4,92

1,7853

ANOS

RECEITA
CORRENTE

DESPESA
PESSOAL

%

2015

79.135.665,29

23.069.456,08

29,15

2016

83.029.162,11

23.481.315,08

28,28

2017

87.114.220,06

23.900.527,00

27,44

2018

91.400.264,01

24.327.223,11

26,62

2019

95.897.182,51

24.761.537,02

25,82

2020

100.615.350,66

25.203.604,74

25,05

2021

105.565.654,00

25.653.564,70

24,30

2022

110.759.513,64

26.111.557,79

23,58

Portanto ao considerar os crescimentos reais específicos da
Receita Corrente Líquida e da Despesa de Pessoal de 4,92% e
1,7853% respectivamente constata-se que o percentual da Despesa
de Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida decresce
demonstrando assim que os planos de carreira estão bem
dimensionados.
Consequentemente, o percentual da Despesa de Pessoal em
relação à Receita Corrente Líquida em queda demonstra que os
Planos de Carreira são viáveis visto que os percentuais de
despesa de pessoal são decrescentes.

2.7 ANÁLISE DO IMPACTO NO RPPS
O crescimento real médio das remunerações dos servidores do
Quadro do Magistério, conforme se verificou vai gerar um

crescimento vegetativo máximo da folha na ordem de 1,7853% ao
ano. Este ganho real não afetará o RPPS porque à medida que os
servidores
forem
progredindo
também
as
contribuições
previdenciárias serão aumentadas gerando recursos para acumular
no montante das reservas, as quais sustentarão os benefícios a
serem pagos pelo RPPS.
Entretanto,
os
servidores
estatutários
admitidos
anteriormente à edição da EC n° 41, 31/12/2003 podem se
aposentar
com
proventos
integrais
que
corresponderão
à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo. Nesta
situação tem-se 390 servidores. Quanto aos servidores que foram
admitidos após a EC n° 41 podem se aposentar pela média. Nesta
situação tem-se 387 servidores.
O plano de carreira do magistério em seu artigo 34 exige
uma carência de 5 anos no último nível alcançado, para fins de
fixação de cálculo dos proventos de aposentadoria. Portanto, as
progressões horizontais do magistério não vão gerar déficit
técnico no RPPS sejam elas pela integralidade ou pela média.

3 CONCLUSÕES
A análise da legislação municipal vigente quanto
Estatuto dos Servidores Estatutários, bem como dos Planos
Carreira do Quadro Geral e do Magistério e os valores
Receita Corrente e da Despesa de Pessoal do Município
Igrejinha pode-se concluir que:

ao
de
da
de

a) O
Profissional do
Quadro do
Magistério
tem
um
crescimento real médio anual de 2,2541%;
b) O Profissional do Quadro Geral tem um crescimento real
médio anual de 1,3165%;
c) Os dois Planos de Carreira geram um crescimento real
médio ponderado anual de 1,7853%;
d) Os dois planos de carreira estão bem dimensionados, os
quais não geram impactos na Receita Corrente Líquida,
isto é, não provocam aumento da despesa de pessoal;

e) No período de 2008 a 2014 a Receita Corrente teve um
crescimento real médio anual de 4,92%;
f) O plano de Carreira em seu artigo 34 exige uma carência
de 5 anos para que o profissional tenha direito à
aposentadoria. Tal medida minimiza o aparecimento de
déficits técnicos no RPPS.

IGREJINHA, 20/07/2015.

