
OFíCIO MENSAGEM Nº

de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Lissaurer Vieira
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Alfredo Nasser
GOIÂNIAlGO

Assunto: reajuste dos valores dos vencimentos dos cargos que especifica,
do Quadro de Agente Administrativo Educacional da Secretaria de Estado da
Educação.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, encaminho-lhe o anexo projeto de lei que reajusta
os vencimentos do pessoal do Quadro de Agente Administrativo Educacional da Secretaria
de Estado da Educação.

Essa medida, que é limitada pela capacidade financeira do Estado
de Goiás de assumir compromissos financeiros contínuos com despesas de pessoal,
reitera o compromentimento desta Administração com as áreas sociais, mormente a
educacional, mediante incentivo e valorização dos profissionais que atuam nessa
atividade, que se destaca entre as integrantes da atividade fim do Estado.

Objetiva adequar, de acordo com a capacidade de desembolso do
Tesouro, sem perder de vista as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, os vencimentos do cargo de Agente Administrativo Educacional - Apoio,
nas referências "A-I" a "C-li", previstos na Lei nº 13.910, de 25 de setembro de 2001,
com modificações posteriores.

Atualmente o vencimento do cargo a que se refere a minuta em
anexo não atinge o salário mínimo, necessitando de complementação da remuneração
por parcela apartada.

Com a medida ora proposta, o vencimento será fixado em R$ 998,00
(novecentos e noventa e oito reais), atual valor do salário mínimo vigente (art. 1º).

Assim, diante do que até aqui foi exposto, fiz constar o regramento
do art. 1º, parágrafo único, da minuta do anexo, prescrevendo que os ganhos financeiros
relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de novembro do ano em curso serão parcelados
em 12 (doze) meses, a partir de dezembro de 2019.,
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o impacto financeiro resultante da efetivação da presente proposta
segue em anexo.

Constam dos autos de nQ 201900006035177 manifestações
favoráveis da SEAD e da PGE.

As despesas decorrentes da aplicação da futura lei serão custeadas
com recursos do Orçamento-Geral do Estado.

Nesse aspecto, ressalto que a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro foi devidamente elaborada pela Secretaria de Estado da Administração,
consoante se infere do documento que a esta mensagem se anexa, em atendimento
às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, da seguinte forma:

2019 2020 2021

R$ 519.722,87 R$ 5.988.111,33 R$ 3.253.917,12

São essas, Senhor Presidente, as razões pelas quais submeto o
projeto anexo à discussão e à deliberação da Assembleia Legislativa, na expectativa
de sua conversão em autógrafo de lei, mediante aprovação dos parlamentares que a
compõem. Solicito, por fim, urgência na sua apreciação, conforme permissivo consubstanciado
no art. 22 da Constituição Estadual.

Atenciosamente,

SECC\CEC\CAT.
201900006035177.2
-OFI MENS
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Reajusta os valores dos vencimentos dos cargos
que especifica, do Quadro de Agente Administrativo
Educacional da Secretaria de Estado da Educação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS,
nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2019,
para R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), os valores dos vencimentos
do cargo de Agente Administrativo Educacional - Apoio, nas referências "A-I"
a "C-li", previstos na Lei nº 13.910, de 25 de setembro de 2001, com modificações
posteriores.

Parágrafo único. Os ganhos financeiros relativos ao período
de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2019 serão parcelados em 12 (doze)
vezes, a partir de dezembro de 2019.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas
com recursos do Orçamento-Geral do Estado.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia,

SECC\CEC\CAT.
201900006035177-2 -
PROJETO DE LEI

PALÁCIO DO
de

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, ema/ ~~PÚblica



IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS VENCIME
ADMINISTRATIVOS (APOIO). SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. SEDUC'

Processo nO 201900006035177

TABELA DE VENCIMENTO

CARGO/NívEL 998,00 para Administrativos (a)

PERCEBEM COMPLEMENTO. SALÁRIO MíNIMO
(b)

Agente Adm. Educacional - Apoio

ATUAL

937,20

PROPOSTO

998,00

QTIVO

2.418

VALOR

661.863,99

a) Para Agente Administrativo Educacional- Apoio foi calculado o valor salário mínimo vigente de R$ 998,00, para os que percebiam vencimento
abaixo desse valor, referente à jornada de 40 horas semanais e apenas para as referências de A-I a G-I e A-li a C-li;
b) Quantitativo demonstrado para administrativos: Ativos: 1 • R$ 13,94 Inativos: 2.417 - R$ 661.850,05;
b.1) A título de informação, vale destacar que os servidores ativos e inativos percebem, atualmente, entre vencimento base e complemento de piso
salarial, o salário mínimo vigente, qual seja, R$ 998,00. O vencimento base atual é de R$ 937,20, cuja proposta é reajustar para R$ 998,00. Em razão
desse reajuste, alguns servidores deixarão de perceber complemento de piso, entretanto, outros continuarão recebendo. De modo exemplificativo:
existem servidores inativos que deveriam receber R$ 937,20 de vencimento base e R$ 60,80 de complemento (que daria os R$ 998,00), no entanto
percebem apenas 50% (percentual de aposentadoria) do vecimento base, que é de R$ 468,60, mais R$ 529,40 de complemento de piso. Assim sendo,
neste exemplo, reajustando o vencimento para R$ 998,00, ele receberá R$ 499,00 de vencimento base e continuará a perceber R$ 499,00 de
complemento.
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Agente Adm. Educacional - Apoio

TOTAL

1.326

1.326

4.199

4.199

5.525

5.525

98.811,86

98.811,86

172.347,90

172.347,90

271.159,76

271.159,76

2019 lo) 519.722,87

CUSTOSANUAIS ESTIMADOS(d) ==> 2020 5.988.111,33

2021 3.253.917,12

Notas:
a) Quantitativo extraído da base de dados da folha de pagamento referente ao mês de Julho/2019;
b) Foram considerados apenas os inativos com paridade remuneratória;
c) Encargos sociais do Impacto: 13° Salário, Adicional de Férias e Fundo de Previdência Empregador;
d) Impactos anuais estimados da despesa em relação à situação atual é o resultado da soma acumulada dos valores demonstrados em cada exercício;
e) Impacto 2019 considerado a partir de dezembro;
f) Conforme Despacho n° 2615/2019 - SGP-15916 da SEDUC (10012008) serão rescindidos 111 contratos temporários com função de Professor Nível Superior. Em
razão da não especificação no Despacho da carga horária, foi considerado a rescisão de 111 Professores Nivel Superior com carga horária de 20 horas, o que
corresponde a R$ 131.910,93. Vale destacar que para a devida efetivação da informação será necessário alterar o Decreto n° 9.067/2017;
g) Na estimativa de impacto foi considerado a dedução do complemento do piso salarial no valor correspondente a R$ 106.911,33 .

1) Diferença a ser paga (referência: janeiro a novembro de 2019):
1.2) Para Administrativos (Apoio): R$ 2.982.757,36 (12 X = R$ 248.563,11 ).
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13/1'1/2019 SEI/GOVERNADORIA - 000010085547 - Relatório de Impacto

SeCrl!lario de
E~t"do da

Administração

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE ESTUDOS. ESTATÍSTICAS E IMPACTOS DE PESSOAL

RELATÓRIO DE IMPACTO N°57/2019 - GEIMP-18218

IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO REFERENTE A APLK:AÇÁO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E
ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRATIVOS (APOIO). SECRETARIA DE ESTADO DA

EDUCAÇÃO. SEDUC

Processo nO 2019000060351n

PERCEBEM GRATIFICAÇÃO
POR CAPACITAÇÃO
CONTINUADA (11)

PERCEBEM COMPLEMENTO
• SALÁRIO MíNIMO (e:)CARGOINÍYEL

TABELA DEVENCIMENTO

2.551,74para Professores
(&.1)

998,00 para Adminiltral (a2)
.

ATUAL PROPOSTO QTIVO VALOR QTIVO VALOR

Professor I

Professor 11

Professor Assistente A

Professor Assistente B

Professor Assistente C

Professor Assistente D

.A,genteAdm. Educacional- Apoio

2.470,63

2.544,97

1923,64

2.036,68

2.149,74

2.544,97

937,20

2.557,74

2.557,74

2.557,74

2.557,74

2.557,74

2.557,74

998,00

: :::::::::;:::::::;.::;: :.:.:-:<:::::::::::::' 39 16982,13
.............. . ............ ................ . ., :.«<::::;-:-: :::::..:-:::::.:::;:; O -

33 16.112,90 32 16953,09

2 1.322,72 3 923,81

33 18.165,30 6 3.455,33

4 3.697,32 'in:::::::/}////}i::::
:::::::::/}}/ :::i:::::::::::::::::: 2.418 661863,99

a,1) Para os Professores P-I(Ae B) e P-II (A) e Professor Assistente AaC e D (A), foi calculado o Piso Nacional do Magistério 2019 (R$
2.557,74) para o que estavam abaixo do referido valor;
a.2) Para Agente Administrativo Educacional- Apoio foi calculado o valor salário minimo vigente de R$ 998,00, para os que percebiam
vencimento abaixo desse valor, referente á jomada de 40 horas semanais e apenas para as referências de A-I a G-I e A-li a C-li;
b) Na folha de julhol2019 constam 1.365 Professores Assistentes níveis PA-A PA-B,PA-C e PA-D, entre ativos e inativos, dos quais 72
percebem gratificação por capacitação continuada concedida aos que wnprovaram habilita~~especifica em nivel superior -

I-I
Licenciatura Plena- e em nivel de especialização lato sensu com o minirro de 360 horas (art. 207~ da Lei n° 13.909i2oo1), nos
percentuais sobre o valor do vencimento:
b.1) Para Licenciatura Plena: 65% para PA-A,60% para PA-B,50% pll'a PA-Ce 30% para PA-D;
b.2) Para pás-graduação lato sensu: 85% para PA-A,76% para PA-B,68% para PA-C e 45% para PA-D;
c) Referente a ativose inativos (base dados - folha jul/19);
c.1) Quantitativo demonstrado para professores refere-se apenas a inativos:80 - R$ 38.315,36;
c.2) Quantitativo demonstrado para administrativos: Ativos: 1 - R$ 13,94 Inativos: 2.417 - R$ 661.850,05;
c.3) A titulo de informação, vale destacar que os servidores ativose imtivos percebem, atualmente, entre vencimento base e complemento
de piso salarial, o salário minimo vigente, qual seja, R$ 998,00. O vencimento base atual é de R$ 937,20, cuja proposta é reajustar para
R$ 998,00. Em razão desse reajuste, alguns servidores deixarão de perceber complemento de piso, entretanto, outros continuarão
recebendo. Ainda, no que tange á fixação do piso salarial no valor de R$ 2.557,74, para professores que estão com vencimento abaixo
desse valor,o complemento de piso salarial também vai aumentar. De modo exemplificativo: existem servidores inativos que deveriam
receber R$ 937,20 de vencimento base e R$ 60,80 de complemento (que daria os R$ 998,00), no entanto percebem apenas 50%
(percentual de aposentadoria) do vecimento base, que é de R$ 468,60, mais R$ 529,40 de complemento de piso Assim sendo, neste
exemplo, reajustando o vencimento para R$ 998,00, ele receberá R$ 499,00 de vencimento base e continuará a perceber R$ 499,00 de
complemento.

I (~) -' IMPACTO FINANCEIRO MENSALQUANTITATIVO .. . (e)________ ~__ __ _ESTIMADO _
https://sei.go .gov.br/sei/controlador.php?acao=documento _imprimir _web&acao _origem=arvore _visualizar&id _doeu mento=13203758&infra _ siste. . . 1/2
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271159}6

271.159,76

1.084.748,45

172.347,90

926.048,05

'172347,90

t";lí~frlQS' TOr AL

21883,46 95.306,82 117190,28

110,96 136,53 247,49

19735,08 461155,61 480890,69

1404,24 57719,13 59123,37

16726}O 139382,06 156108}6

28,10 : 28,10

59.888,54 753.700,15 813.588,69

98811,86

98.811,86

158.700,40

TOTAL

Professor I 185 487 672

Professor 11 4 11 15

Professor Assistente A 17 761 778

Professor Assistente B 2 129 131

Professor Assistente C 32 424 456

Professor Assistente D 1 1

SubtotaI 241 1.812 2.053

Agente Adm Educacional- Apoio 1.326 4.199 5.525

Subtotal 1.326 4.199 5.525

TOTAL GERAL 1.567 6.011 7.578

IMPACTOS ANUAIS ESTIMADOS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO EXERCíCIO
ANTERIOR (d.->

2019(ej

2020
2021

1.084.748,45

11.932.232,95

Notas:
a) Quan;i".ll1VOex;raldo da case de dados da tJIiIa de pagamen.~ re~ren:e ao mês de J1ItloI2019;
b) Foram con~erados apenas os rnaívos com paridade remunera'Dria;
c) Encargos soda.s do Impaoo: 13° saJárid, Addonal de Férias e Fundo de Previdência Empregador;
d) Impa<:ros anuais es':imados da despesa em relação á smaçào atual é o resutado da sana acumulada dos valores demons:rados em cada exaci:::i:;;
e) Impac.o 2019 considerado a partr de dezembro;
f) Conbrme Despacho nO261512019 - SGP- 15916 da SEDUC (10012008) serão resàn<l)'jos 111 con:ra:os temporárbs com função de Protessor N/v,,1
SuperIOr. Em razão da não espedicação no Despacho da carga horária, tJj con~era:1o a rescisão de 111 Prolessores Nível Superior com carga hora na de 20
horas, o que corresponée a RS 131.910,93 Valia deslaCar que para a devida eleWaçào da irlbrmação será nece<..sarlOat.erar o Decre:{) nO9.057/2017:
g) Na eSlJ1\<r:lvade impactOb~erado a dedlJÇào do ~ do pjso salarial ro valor corresponden:e a RS 106.911,3.3 .

1) Diferença a ser paga (referência: janeiro a novembro de 2019):
1.1 i Para Professores R$ 8949475,59 ( 12 X = R$ 745789,63 );
12) Para Administrativos (Apoio) R$ 2982.757,36 (12 X= R$ 248563,11 );

,'--.
Goiânia, aos 13 dias do mês de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por GERSON RODRIGUES PEREIRA, Gerente, em 13/11/2019, às 14: 15, confom1e art.
2", ~ 2°, m, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016. ,~

l!J
. • A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
~ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=l informando o código verificador 000010085547 e o código CRC
1E831751.

GERÊNCIA DE ESTUDOS. ESTATÍSTICAS E IMPACTOS DE PESSOAL
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ANDAR

Referência: Processo n° 201900006035177 A "'pr;i.~LTêAÇAOE.-"PÔSTiXRíOR: I
MENTe; .A COMISSÃO DE CONS.
TITUtÇAO, ,JUSTiÇA E REDAÇAO.
Em ;Z6' / :3J /20.£2..-

~ 10Sec ário
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DO ESTADO DE GOlAS

A CASA É SUA
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PROCESSO lEGISLATIVO2019007172
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Autuação: 25/11/2019
N° Ofí.MSG: 87. G

Origem: GOVERNADORIA DO ESTADO D~ GOlAS
Aulor: GOVERNADOR DO ESTADO DE GOlAS
Tipo: PROJETO •

Subllpo: LEIORDINARIA
Assunto: REAJUSTA OS VALORES DOS VENCIMENTOS DOS CARGOS QUE

ESPECIFICA, DO QUADRO DE AGENTE ADMINISTRATIVO
EDUCACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.



OFíCIO MENSAGEM Nº

de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual Lissaurer Vieira
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Alfredo Nasser
GOIÂNIAlGO

Assunto: reajuste dos valores dos vencimentos dos cargos que especifica,
do Quadro de Agente Administrativo Educacional da Secretaria de Estado da
Educação.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, encaminho-lhe o anexo projeto de lei que reajusta
os vencimentos do pessoal do Quadro de Agente Administrativo Educacional da Secretaria
de Estado da Educação.

Essa medida, que é limitada pela capacidade financeira do Estado
de Goiás de assumir compromissos financeiros contínuos com despesas de pessoal,
reitera o compromentimento desta Administração com as áreas sociais, mormente a
educacional, mediante incentivo e valorização dos profissionais que atuam nessa
atividade, que se destaca entre as integrantes da atividade fim do Estado.

Objetiva adequar, de acordo com a capacidade de desembolso do
Tesouro, sem perder de vista as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, os vencimentos do cargo de Agente Administrativo Educacional - Apoio,
nas referências "A-I" a "C-li", previstos na Lei nº 13.910, de 25 de setembro de 2001,
com modificações posteriores.

Atualmente o vencimento do cargo a que se refere a minuta em
anexo não atinge o salário mínimo, necessitando de complementação da remuneração
por parcela apartada.

Com a medida ora proposta, o vencimento será fixado em R$ 998,00
(novecentos e noventa e oito reais), atual valor do salário mínimo vigente (art. 1º).

Assim, diante do que até aqui foi exposto, fiz constar o regramento
do art. 1º, parágrafo único, da minuta do anexo, prescrevendo que os ganhos financeiros
relativos ao período de 1º de janeiro a 30 de novembro do ano em curso serão parcelados
em 12 (doze) meses, a parti~ de dezembro de 2019.



segue em anexo.

Constam dos autos de nQ 201900006035177 manifestações
favoráveis da SEAD e da PGE.

As despesas decorrentes da aplicação da futura lei serão custeadas
com recursos do Orçamento-Geral do Estado.

Nesse aspecto, ressalto que a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro foi devidamente elaborada pela Secretaria de Estado da Administração,
consoante se infere do documento que a esta mensagem se anexa, em atendimento
às regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, da seguinte forma:

2019 2020 2021

R$ 519.722,87 R$ 5.988.111,33 R$ 3.253.917,12

São essas, Senhor Presidente, as razões pelas quais submeto o
projeto anexo à discussão e à deliberação da Assembleia Legislativa, na expectativa
de sua conversão em autógrafo de lei, mediante aprovação dos parlamentares que a
compõem. Solicito, por fim, urgência na sua apreciação, confonne pennissivo consubstanciado
no art. 22 da Constituição Estadual.

Atenciosamente,

SECC\CEC\CAT.
2019000060351".2
-OFI MENS



LEI Nº , DE
ESTADO DE GOIÁS

DE

Reajusta os valores dos vencimentos dos cargos
que especifica, do Quadro de Agente Administrativo
Educacional da Secretaria de Estado da Educação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS,
nos termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados, a partir de 1º de janeiro de 2019,
para R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), os valores dos vencimentos
do cargo de Agente Administrativo Educacional - Apoio, nas referências "A_I"
a "C_li", previstos na Lei nº 13.910, de 25 de setembro de 2001, com modificações
posteriores.

Parágrafo único. Os ganhos financeiros relativos ao período
de 1º de janeiro a 30 de novembro de 2019 serão parcelados em 12 (doze)
vezes, a partir de dezembro de 2019.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão custeadas
com recursos do Orçamento-Geral do Estado.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia,

SECCICECICAT.
20190000603&177.2 -
PROJETO DE lEI

PALÁCIO DO
de

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em
d~ 2~ 131\ da República.UQr/ c;;v.~
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IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO . ~ IME

ADMINISTRATIVOS (APOIO). SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. SEDUC

Processo nO 201900006035177

,CARGO/NíVEL

TABELA DE VENCIMENTO

998,00 para Administrativos/a)

PERCEBEM COMPLEMENTO. SALÁRIO MINIMO
(b)

, .:;'
Agente Adm. Educacional - Apoio

ATUAL

937.20

PROPOSTO

998,00

QTIVO

2.418

VALOR

661.863,99

a) Para Agente Administrativo Educacional - Apoio foi calculado o valor salário minimo vigente de R$ 998,00, para os que percebiam vencimento
abaixo desse valor, referente à jomada de 40 horas semanais e apenas para as referências de A-I a G-I e A-li a C-li;
b) Quantitativo demonstrado para administrativos: Ativos: 1 - R$ 13,94 Inativos: 2.417 - R$ 661.850,05;
b.1) A titulo de informação, vale destacar que os servidores ativos e inativos percebem, atualmente, entre vencimento base e complemento de piso
salarial, o salário mínimo vigente. qual seja. R$ 998,00. O vencimento base atual é de R$ 937,20. cuja proposta é reajustar para R$ 998,00. Em razão
desse reajuste, alguns servidores deixarão de perceber complemento de piso, entretanto. outros continuarão recebendo. De modo exemplificativo:
existem servidores inativos que deveriam receber R$ 937,20 de vencimento base e R$ 60,80 de complemento (que daria os R$ 998,00), no entanto
percebem apenas 50% (percentual de aposentadoria) do vecimento base, que é de R$ 468.60, mais R$ 529,40 de complemento de piso. Assim sendo.
neste exemplo. reajustando o vencimento para R$ 998,00, ele receberá R$ 499,00 de vencimento base e continuará a perceber R$ 499,00 de
complemento.
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CARGO/NfVEl
QUANTITATIVO (a)

Agente Adm. Educacional - Apoio

TOTAL

ATIVOS

1.326

1.326

INATIVOS (b)

4.199

4.199

TOTAL

5.525

5.525

ATIVOS

98.811,86

98.811,86

INATIVOS

172.347,90

172.347,90

TOTAL

271.159,76

271,159,76

2019 (e) 519.722,87

CUSTOS ANUAIS ESTIMADOS (d) ==> 2020 5.988.111,33

2021 3.253.917,12

Notas:
aI Quantitativo extraído da base de dados da folha de pagamento referente ao mês de Julho/2019;
b) Foram considerados apenas os inativos com paridade remuneratória;
c) Encargos sociais do Impacto: 13° Salário, Adicional de Férias e Fundo de Previdência Empregador;
d) Impactos anuais estimados da despesa em relação à situação atual é o resultado da soma acumulada dos valores demonstrados em cada exercicio;
e) Impacto 2019 considerado a partir de dezembro;
f) Conforme Despacho n° 2615/2019 - SGP-15916 da SEDUC (10012008) serão rescindidos 111 contratos temporários com função de Professor Nivel Superior. Em
razão da não especificação no Despacho da carga horária, foi considerado a rescisão de 111 Professores Nível Superior com carga horária de 20 horas, o que
corresponde a R$ 131.910,93. Vale destacar que para a devida efetivação da informação será necessário alterar o Decreto nO9.067/2017;
g) Na estimativa de ímpacto foi considerado a dedução do complemento do piso salarial no valor correspondente a R$ 106.911,33 .

1) Diferença a ser paga (referência: janeiro a novembro de 2019):
1.2) Para Administrativos (Apoio): R$ 2.982.757,36 (12 X = R$ 248.563,11 ).
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13'1'1/2019

EH"Óo da
l~ ....
~.

~
ESTADO DE GoIÁs

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE ESTUDOS, ESTATÍSTICAS E IMPACTOS DE PESSOAL

RELATÓRIO DE IMPACTO N°57/2019 - GEIMP- 18218

IMPACTO FINANCEIRO ESTIMADO REFERENTE A APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E
ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS ADMINISTRATIVOS (APOIO). SECRETARIA DE ESTADO DA

EDUCAÇÃO - SEQUC

Processo n° 201900006035177

................. ..... ..
2.557,74 : ::«<::,:'<

.................... ,' ::

2.557,74 : :/n/:://:: :::::J/::/
2.557,74 33 16.112,90

2.557,74 2 1.322,72

2.557,74 33 18165,30

2557,74 4 3697,32
..........

998,00 //oH:::::>:::

PERCEBEM GRATIFICAÇÃO
POR CAPACITAÇÃO
CONTINUADA (b)CARGOINÍVEL

Professor I

Professor li

Professor Assistente A

Professor Assistente B

Professor Assistente C

Professor Assistente D

Agente Adm Educacional - Apoio

TABELA DE VENCIMENTO

2.557,74para Profenorea
(a,t)

998,00para Administral (a2)

ATUAL PROPOSTO

2.470,63

2.544,97

1.923,64

2.036,68

2149}4

2.544,97

937,20

QTIVO VALOR

PERCEBEM COMPLEMENTO
• SALÁRIO MíNIMO (el

QTIVO VALOR

39 16982,13

O -

32 '16953,09

3 923,81

6 3456,33
/::::,: o;: o;:

2.418 661863,99

a.1) Para os Professores P-I (A e B) e P-II (A) e Professor Assistente A aC e D (A), foi calculado o Piso Nacional do MagistériO 2019 (RS
2.557,74) para o que estavam abaixo do referido valor;
a.2) Para Agente Administrativo Educacional- Apoio foi calculado o valor salário mínimo vigente de R$ 998,00, para os que percebiam
vencimento abaixo desse valor, referente à jornada de 40 horas semanais e apenas para as referências de A-I a G-I e A-li a C-li,
b) Na folha de julho!2019 constam 1.366 Professores Assistentes níveis PA-A,PA-B, PA-C e PA-D, entre ativos e inativos, dos quais 72
percebem gratificação por capacitação continuada concedida aos que comprovaram habilitaçã', especifica em nivel superior-
Licenciatura Plena- e em nível de especialização lato sensu com o mínirro de 360 horas (art. 207-A da Lei nO13.909;2001 l, nos
percentuais sobre o valor do vencimento:
b.1) Para Licenciatura Plena: 65% para PA-A,60% para PA-B, 50% paa PA-C e 30% para PA-D;
b.2) Para pós-graduação lato sensu 85% para PA-A,76% para PA-B,68% para PA-C e 45% para PA-D;
c) Referente a ativos e inativos (base dados - folha jul/19);
c.1) Quantitativo demonstrado para professores refere-se apenas a inativos: 80 - R$ 38.315,36;
c.2) Quantitati~'Odemonstrado para administrativos: Ativos: 1 - R$13,94 Inativos 2417 - R$ 661850,05;
c.3) A título de Informação, vale destacar que os servidores ativos e inctiv'Ospercebem, atualmente, entre vencimento base e complemento
de piso salarial, a salário mínimo vigente, qual seja, R$ 998,00. Ovencimento base atual é de R$ 937,20, cuja proposta é reajustar para
R$ 998,00. Em razão desse reajuste, alguns servidores deixarãa de perceber complemento de piso, entretanto, outros continuarãa
recebendo. !\inda, no que tange à fixação do piso salarial na valor de R$ 2.557,74, para professores que estão com~encimento abaixo
desse valor, o complemento de piso salarial também vai aumentar. De modo exemplificativo: existem servidores inativos que deveriam
receber R$ 937,20 de vencimenta base e R$ 60,80 de complementa (que daria os R$ 998,00), no entanto percebem apenas 50%
(percentual de aposentadoria) do vecimento base, que é de R$ 468,60, mais R$ 529,40 de complemento de piso. Assim sendo, neste
exemplo, reajustando o vencimento para R$ 998,00, ele receberá R$ 499,00 de vencimento base e continuará a perceber R$ 499,00 de
complemento

... :

QUANTITATtyO {li}
.iMPACTO FINANCEIRO MENSAL

ESTIMADO (e)

https:llseLgo .gov.brlsei/controlador.php?acao=documento jmprimir _web&acao_ origem=arvore _visualizar&id _documento=13203758&infra _ siste. . . 1/2
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",,,n,UUI"","L. ..
.. ..

ATIVOS INATNOStb) TOTAL ATNOS INATNOS TOTAL
..

.. Professor I 185 487 672 21883,46 95306,82 117190,28

Professor 11 4 11 15 110,96 136,53 247.49

Professor AssistenteA 17 761 778 19.735,08 461155,61 480.890,69

Professor Assistente B 2 129 131 1404,24 57719,13 59123,37

Professor Assistente C 32 424 456 16726,70 139382,06 156.108,76

Professor Assistente D 1 1 28,10 :::::::::::: 28,10

Subtotal 241 1.812 2.053 59.888,54 753.700,15 813.588,69

Agente Adm Educacional- Apoio 1326 4.199 5.525 98.811,86 172347,90 271.159,76

Subtotal 1.326 4.199 5.525 98.811,86 172.347,90 271.159,76

TOTAL GERAL 1.567 6.011 7.578 158.700,40 926.048,05 1.084.748,45

IMPACTOS ANUAIS ESTIMADOS APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO EXERcíCIO
2019{&) 1.084.7 48,45

ANTERIOR (d) =>
2020 11.932.232,95

2021 .

Notas:
a) Quan:r.aJVc ex:raXlo da base de dadas da bll'la de pagamen:o referen:e ao mês de JiJhol2019;
b) Foram cons.lderadoo apenas as Irnnl/os com pandade remunerEr.Ória;
c) EnC3Jgo: sociaIS do Impar.:o: 13° salám, Adttnal de Férias e Fundo de Prevl:lénaa Empregador;
d) Impaces anuaIS es'imado: da despesa em relaçào à sruaçào a:ual é o resut.ado da sana acumulada dos vabres demonnado5 em ca,ja exer(J~~;
e) Impac:e 201 9 conSlderado a par.ir de dezembro;
f) Ccnbrme Despacho nO2515.'2019 - SGP- 15916da SEDUC (10012008) Sêrão resandxlos 111 con'Ia:os :emporáriOs com funçào de Profe3ECr r.lIv,,1
SuperIOr. Em razào da não es~edlx:açào no Despacho da carga horária, bi conSKlerado a reo..osão de 111 Professores Nivel Suçenor cem csrgs r.orarls ..de 20
horas, o que cor responde a RS 131.910,93. Vale des!aCar que para a devlda efeiVaçào da Inbrmação será necessàr~ aterar o Decre:o nO9(}57i2üJ7;
g) Na eS7Jl'r.a'Jvade .'npac:o tA cons:derado a deduçào do complemerv.o do piso salanaJ IX) vabr corresponden:e 3 RS 106.911,33

.-

1) Diferença a ser paga (referência: janeiro a novembro de 2019)
1.1) Para Professores: R$ 8949.475,59 (12X = R$ 745.789,63);
1.2) Para Administrativos (Apoio) R$ 2.982.757,36 (12 X= R$ 248563,11 );

Goiânia, aos 13 dias do mês de novembro de 2019 .

. ':eid j Documento assinado eletronicamente por GERSON RODRIGUES PEREIRA, Gerente, em 13/1112019, às 14: [5, conforme arL
; .;~",~,ut,GJ 2°, * 2°, m, "b", da Lei 17.03912010 e :ut. 3°B, I, do Decreto n° 8.80812016 .
.~ l~lt!(tonj{,.1

Documento assinado eletronicamente por RONALDO PINHEIRO DE ARAUJO, Superintendente, em 1311112019,às 14: 16,
conforme arL 2°, * 2°,m, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.80812016.

I!l
~ A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/seilcontrolador_externo.php?
~ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 inform:Uldo o código verificador 000010085547 e o código CRC

1£831751.

GERÊNCIA DE ESTUDOS, ESTATÍSTICAS E IMPACTOS DE PESSOAL
RUA 82400 - Bairro CENTRO - CEP 74015-908 - GOIÂNIA - GO - PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA. 6'

ANDAR

Referência: Processo n° 201900006035177
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SEI 000010085547
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