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Cálculo do Impacto Financeiro da Reivindicação Salarial dos
Trabalhadores do CEETEPS
A Diretoria Executiva do SINTEPS tendo em vista que:

1. Os servidores docentes têm uma perda salarial acumulada (de 1996 a 2007) de
36,87% ou 43,23%, respectivamente, pelo ICV Dieese ou CRUESP;
2. Os servidores técnico-administrativos têm uma perda salarial acumulada (de
1996 a 2007) 49,31% ou 56,25%, respectivamente, pelo ICV Dieese ou
CRUESP;
3. Os servidores técnico-administrativos não passam por qualquer processo de
evolução funcional desde 1995;
4. A carreira dos servidores docentes é emergencial desde 1989.
Apresenta como reivindicação salarial da data-base 2007 o ÍNDICE DE REAJUSTE DE
65% A PARTIR DE 1º DE MARÇO para todos os servidores docentes e técnicoadministrativos, a fim de corrigir as distorções salariais impostas desde 1996 quando a
nossa política salarial de reajustes do CRUESP deixou de ser aplicada, gerando os altos
índices de perda salarial acima descritos.
Antes de qualquer apresentação de impactos e cálculos sobre o reajuste pretendido pela
categoria é importante fazermos uma análise do comportamento da folha de pessoal do
CEETEPS.
• Em 2006 a suplementação necessária para cobrir os gastos com pessoal foi da ordem
de R$ 70 milhões, apesar de não haver reajuste salarial naquele ano. Apenas o
crescimento vegetativo da folha e o aumento do número de servidores, em função
da expansão de unidades, obrigou a suplementação orçamentária de 32% porque o
valor previsto em orçamento foi subestimado.
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Folha Orçada em 2006
Folha Realizada em 2006
Suplementação

R$ 216.219.713,00
R$ 286.333.105,00
R$ 70.113.392,00

• Em 2007 o quadro é pior porque o valor proposto pelo Executivo no orçamento
aprovado pela Assembléia Legislativa é 6 % menor do que o valor realizado em
2006.
Folha Orçada em 2006
Folha Realizada em 2006
Folha Orçada em 2007

R$ 216.219.713,00
R$ 286.333.105,00
R$ 269.197.111,00

Assim, o governo estadual, ao propor o orçamento do CEETEPS para o exercício
de 2007, já planejava suplementá-lo no decorrer do exercício porque o subestimou
em pouco mais de R$ 17 milhões do realizado em 2006, mesmo sabendo da
continuidade da política de expansão de unidades, amplamente divulgada na

campanha do então candidato José Serra, hoje implementada, com várias inaugurações pelo
governador José Serra, que também autorizou a contratação de professores para as ETES e
FATECS do CEETEPS.
Está claro então, a não ser que haja uma demissão significativa de professores

e funcionários, o que nos parece improvável e incompatível com a política de
expansão, haverá suplementação para a folha de pessoal do CEETEPS.

Neste ponto iniciamos a discussão da reivindicação salarial da categoria, realizando
alguns ensaios com os vários cenários de índices de reajuste.
• A reivindicação da Data Base é 65% de reajuste para os professores e

funcionários e significa um impacto de 50% sobre a folha de pessoal e
encargos 2006. Descontadas as gratificações, abonos e bônus mérito, itens
sobre os quais o reajuste não incide, A FOLHA PARA O CÁLCULO DO
IMPACTO É ESTIMADA EM R$ 243.383.139,25.
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Folha Realizada em 2006
Folha estimada em 2006
(para cálculo do impacto)
Folha c/ reajuste de 65%
Folha Orçada em 2007
Suplementação necessária
sobre a folha orçada p/ 2007

R$ 286.333.105,00
R$ 243.383.139,25
R$ 365.074.078,78
R$ 269.197.111,00
R$ 95.876.967,78

• Assim, para atender plenamente a reivindicação salarial dos
trabalhadores do CEETEPS, a suplementação seria de 96 milhões, ou,

algo em torno de 35% sobre o valor suplementado em 2006, quando
não houve reajuste salarial para a categoria.
• Este cálculo demonstra que para atender a reivindicação salarial dos
trabalhadores do CEETEPS na íntegra, o esforço financeiro do Estado
será bem menor do que o valor agregado aos serviços das ETES e
FATECS do CEETEPS, escolas que têm excelentes índices de inserção
dos alunos no mercado de trabalho e consideradas as melhores escolas
públicas do Estado no ensino médio. Acreditamos, portanto, ser possível
e viável ao Estado atender a reivindicação salarial dos trabalhadores das ETES
e FATECS do Centro Paula Souza.

• Outro dado a ser destacado é a capacidade financeira do Estado para a
concessão de reajustes. Os dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda
demonstram que no ano de 2006 o total da despesa com pessoal para fins

dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal foi de R$ 26 bilhões,
ficando R$ 3,8 bilhões abaixo do limite legal e cerca de R$ 2,3 bilhões
abaixo do limite prudencial, sendo este mais um dado a contribuir para o

atendimento de nossa reivindicação salarial.
• Também é importante destacar o número reduzido de trabalhadores do
Centro Paula Souza frente ao total de servidores do Estado de São Paulo, de
forma que o impacto do reajuste salarial dos trabalhadores do

CEETEPS é insignificante, comparado ao montante disponível.
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Para CONTRIBUIR no processo de discussão das reivindicações salariais, a Diretoria
Executiva do SINTEPS também calculou o impacto para outros cenários, referentes às
perdas salariais da categoria. Assim, os impactos ESTIMADOS SERIAM:
Índice de Reajuste
para a Data Base

49,715% - perda

salarial média da
categoria
56,25% - maior
perda salarial dos
funcionários
36,87% - menor
perda salarial dos
docentes

Impacto na folha de
2006

Folha em 2007 com
o impacto

Suplementação
necessária sobre a
folha orçada p/ 2007

38,53%

R$ 337.158.662,80

R$ 67.960.751,8

43,59%

R$ 349.473.849,64

R$ 80.275.938,64

28,54%

R$ 312.844.687,19

R$ 43.646.776,19

• Tendo em vista as argumentações fundamentadas que nos permitem afirmar que
além de possível, é viável o atendimento da reivindicação salarial global dos
trabalhadores do CEETEPS, muito mais possíveis e viáveis são as simulações acima
descritas.
• Tendo em vista ainda o importante papel que as ETES e FATECS

representam no cenário educacional do Estado, fruto da qualidade do
trabalho desenvolvido pelos professores e funcionários da Instituição,
esperamos ser atendidos em nossa reivindicação salarial, que minimizará o
arrocho salarial imposto aos profissionais do CEETEPS na última década,
que levaram nossos salários ao triste “status” de pior salário da área de
Educação da região Sudeste do Brasil.

São Paulo, março de 2007. A Diretoria Executiva
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