
 
 

Ofício nº 002/2022                  

 

Assunto: Reajuste geral de vencimento dos servidores 

 

Excelentíssimo Senhor Deputado, 

 

 

Ao cumprimentá-lo pelo exercício de seu mandato junto ao parlamento gaúcho, 

tendo em vista o encaminhamento de projeto pelo governo do estado para 

reajustamento dos vencimentos dos servidores públicos estaduais, temos a 

manifestar o que segue. 

Vencido o juízo de oportunidade e conveniência pelo envio do projeto à 

Assembleia Legislativa pelo governador, resta observar a necessidade e a 

possibilidade. A proposta é de reajustar os vencimentos em torno de 6% com base no 

inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, qual seja, do reajuste geral anual igual 

para todos e na mesma data. 

Do lado da necessidade, temos que os servidores públicos não recebem 

reajuste há muitos anos, gerando dificuldades na sua manutenção e de suas famílias. 

Da mesma forma, gera estagnação nas receitas do IPE-Saúde, o qual enfrenta 

problemas para manter o plano em pleno funcionamento, como se pode observar 

recentemente. 

Neste sentido, tomando-se por base o IPCA apenas durante o atual governo 

demonstra-se: 

 

Ano IPCA  Acumulado 

2019 4,31% 4,31% 

2020 4,52% 9,02% 

2021 10,06% 19,99% 

jan-fev 2022 1,56% 21,86% 

mar-dez 2022 (previsão) 5,22% 28,22% 

Obs.: Previsão de 6,86% para 2022 (Relatório Focus) 

 

Assim, tem-se uma inflação acumulada pelo IPCA de 21,86% de janeiro de 

2019 até fevereiro de 2022 e previsão de 28,22% no acumulado dos quatro anos do 

governo atual. Isso sem falar da inflação já acumulada nos anos anteriores, e que 

também não teve reposição para diversas categorias. Portanto, ressalta-se que se 

está a falar da inflação acumulada tão somente durante este governo, não 

contabilizando aqui as perdas sofridas por diversas categorias referentes a períodos 

anteriores a 2019, que não são pequenas. 

Pelo lado da possibilidade, tem-se que, em 2021, o estado teve superávit de 

R$ 2,5 bilhões, sendo retomados os pagamentos em dia de servidores, fornecedores 

e também os investimentos. Considerando que a folha total em 2021 representou R$ 



 
 

27,023 bilhões, um aumento de 9% representaria R$ 2,43 bilhões e poderia ser 

suportado por este superávit. Por outro lado, o bom desempenho da receita poderá 

resultar em superávit ainda maior em 2022. 

 

Em sendo assim, havendo a necessidade e a possibilidade, a Federação das 

Associações das Carreiras de Estado do Rio Grande do Sul – FACE-RS requer ao 

nobre deputado que seja discutido um índice de reajuste maior do que este oferecido 

pelo governador. 

Desde já agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição pelo telefone 

do Presidente Marcelo (51) 99666-3595 e endereço de e-mail 

presidente@afisvec.org.br. 

 

Cordialmente, 

 

   

Marcelo Ramos de Mello,                   

Presidente da FACE-RS  

        

Porto Alegre, 30 de março de 2022.        

 

 

 

 

 

 
   

Ao Exmo. Sr. Deputado Estadual 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
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