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diversidade 
e crise energética

O bom humor é uma das formas pelas quais se pode en-
frentar com um pouco mais de leveza os contextos conturba-
dos. Está certo, nem sempre é fácil mantê-lo, às vezes exige 
grande esforço, mas, é um certo bom humor que dá a tônica 
ao título desta edição que, contudo, não perde a seriedade. 
É sempre um desafio compor um novo número da Revista da 
Astec. Com o 38 não foi diferente, mas, em contrapartida, 
proporcionou a grande satisfação de consolidar um panora-
ma das tantas frentes em que nossa entidade tem atuado. 

Acompanhar tantos e tão diversos temas exige, além 
da disposição de trabalhar voluntariamente pelo coletivo, 
grande energia. Despendê-la todos os dias nem sempre é 
um exercício fácil, em especial, quando passamos a nos 
preocupar com os baixos índices de renovação dos quadros 
dirigentes das entidades de municipários. Por isso, um dos 
pontos mais relevantes desta edição, além das importantes 
informações sobre as demandas dos técnicos de nível supe-
rior, é o aviso de que, neste segundo semestre, terá eleições 
para escolha dos dirigentes da Astec no biênio 2017/2018, e 
que, nesse processo, pelo menos dois terços dos candidatos 
têm de ser renovados. Mobilize-se! Nossa Revista mostra 
que muito tem sido feito, mas muito ainda há de se fazer 
em prol da categoria; que de nada adiantam críticas ácidas 
ao revés de contribuições, lamentações pela desproporção 
entre o esforço empreendido por quem se propõe a lutar e 
os resultados colhidos – são pontos que, às vezes, nos senti-
mos sugados na energia para prosseguir. 

Mas, como diz o título da música imortalizada por Leo-
poldo Rassier, composição de Humberto Zanatta, Francis-
co Alves e Francisco Scherer, “Não podemo se entregá pros 
home”, é preciso não ceder a essas eventuais “crises ener-
géticas”, e prosseguir em busca dos objetivos e no cumpri-
mento da missão da Astec, de valorização profissional do 
técnico e de defesa do trabalho com melhoria contínua 
para a qualificação dos serviços públicos prestados à co-

munidade porto-alegrense. Foi essa inquebrantável dispo-
sição de luta que assegurou a contribuição decisiva para 
a vitória no processo do efeito cascata, e que move nossa 
preocupação com a previdência e no sentido de assegurar 
a capacidade de manter as aposentadorias por meio do 
Previmpa. É essa mesma energia que nos impele a prosse-
guir e a conquistar objetivos como a GID e a GDAE, a brigar 
pela isonomia com uma solução para os não gratificados 
e por políticas sustentáveis, como mostram as questões 
apontadas pelo Núcleo Astec/SMAM, a disputar melhorias 
por intermédio das pautas de reivindicações, ou a apoiar-
mos as disputas em objetivos específicos, como no caso dos 
odontólogos e dos jornalistas.

Para melhor fazer frente a tal diversidade de deman-
das e de objetivos, a Astec atualizou seu site, instrumento 
de comunicação dinâmica e cotidiana com os associados, 
bem como implantou um sistema de gestão de informações 
na secretaria da entidade. Além de informá-lo sobre todos 
esses assuntos, esta edição traz notícias sobre todas as 
atividades da Astec no primeiro semestre do ano, os novos 
sócios, as datas das profissões e as imperdíveis seções Cul-
tura, Hobby e Turismo.

Aproveite a leitura e considere o convite da Astec para 
participar ativamente da sua entidade, a partir das elei-
ções do segundo semestre. 

Biól. Isabel C. Junqueira 
Presidente da Astec

Integre uma chapa com seus colegas, 

ou inscreva-se para uma cadeira em um dos 

conselhos, Deliberativo ou Fiscal. 

Juntos, somos muito mais! 

Como diz nosso slogan: 

“Associativismo forte se faz com unidade e ação!”

Revista da Astec, n. 38, jul. 2016 3



SumárIO

CATALOGAÇãO - DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP) - BRASIL
 

 

R454  Revista da Astec - Vol. 6, n. 25 (maio 2009) – Porto Alegre, RS:
Associação dos Técnicos de Nível Superior do Município de Porto 
Alegre, 2015. 

 Semestral.
 Continuação a partir de 2009 de: Jornal Astec.
 ISSN 2317-6407
 Disponível na versão online.

1. Gestão pública municipal – Periódicos 2. Notícias - Porto Alegre 
2. Trabalhos científicos – Porto Alegre. 3. Trabalhos técnicos – Porto 
Alegre. I. Associação dos Técnicos de Nível Superior do Município de 
Porto Alegre

CDU 352(816.51)(05)

Indexada no Sistema pergamum – Catálogo Bibliográfico Online  
da Rede de Bibliotecas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre disponível  
em http://pergamum.procempa.com.br/biblioteca/index.php 

Os artigo assinados são de responsabilidade de seus autores, 
não refletindo necessariamente a opinião da Astec.

É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos, 
desde que seja citada a fonte. 

Tiragem: 1.300 exemplares 

Distribuição gratuita com circulação dirigida

projeto, arte e edição: Stampa Comunicação Corporativa 
www.stampacom.com.br • stampa@stampacom.com.br
(51) 3023.4866 • (51) 8184.8199 

Banco de imagens: Fotolia

Fotos de capa: Anna De Carli/CarliCom

Impressão: Gráfica Comunicação Impressa 

05  CONVÊNIOS DA ASTEC 
06 EFEITO CASCATA Vitória de uma categoria unificada

08 OpINIãO Efeito cascata na legislação do Município de Porto Alegre

10  EFEITO CASCATA Retrospectiva

11  DATA-BASE Propostas de reposição parcelada da inflação levam municipários à greve

14  ARTIGO TÉCNICO Avaliação atuarial do Previmpa

19 ENTREVISTA GID/SMA e GDAE/DMAE: o prenúncio do fim das novelas

20  NÚCLEO ASTEC/SMAM Dois manifestos

22 SAÚDE Comissão de segurança do paciente do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre (HPS) 

24  OpINIãO Em defesa da previdência social pública

27  CULTURA Livros em destaque na rede de bibliotecas da Prefeitura Municipal aberta ao público

28  OpINIãO Como ser um bom gestor público

29  NOTÍCIAS
34  22 ANOS DE FUNDAÇãO Astec lança site novo e sistema de gestão de informações

36  TURISMO
37  MEU HOBBY
38  DESTAqUES

Envie artigos, notícias, sugestões e opiniões:
asteccomunicacao@gmail.com.br

Instruções para publicação de artigos:
www.astecpmpa.com.br

Participe 
da nossa 
revista! 

Revista da Astec v. 16, n. 38, julho de 2016 – ISSN 2317-6407
Publicação semestral da ASSOCIAÇãO DOS TÉCNICOS DE NÍVEL SUpERIOR 
DO MUNICÍpIO DE pORTO ALEGRE (ASTEC) - Fundada em 08 de junho de 1994 

Rua Barão do Triunfo, 419/304
Bairro Menino Deus, Porto Alegre, RS, Brasil
(51) 3217-2921 
atendimento@astecpmpa.com.br 
www.astec.pmpa.com.br 
www.facebook.com/astecpmpa

MISSãO: Buscar a valorização profissional dos técnicos de nível superior do 
Município de Porto Alegre. VISãO: Ser referência como entidade associativa 
eficaz na defesa dos profissionais de nível superior da Prefeitura de Porto 
Alegre. VALORES: Ética, credibilidade e transparência / Dedicação, 
responsabilidade e organização / Comprometimento, conhecimento e 
cordialidade / Respeito nas relações das diversas áreas profissionais.

GESTãO 2015/2016
DIRETORIA EXECUTIVA presidente Biól. Isabel Junqueira • Vice-presidente Arq. 
Sonia Castro Diretor Administrativo Adm. Herni Michel Diretor Financeiro Eng. 
Civil Carlos Bernd Diretor de Relações Trabalhistas e Sindicais Téc. Com. Social 
Adroaldo Corrêa Diretora Cultural Bibl. Carmem von Hoonholtz Diretora de 
Relações com Aposentados e pensionistas Arq. Josane Gauer 

CONSELHO DELIBERATIVO presidente Adm. Dione de Carvalho (Previmpa I) • 
Vice-presidente Adm. Adalberto de Almeida (Previmpa I) Gp+GADEC+GADES+ 
INOVApOA+SMGes+SMGL+SMpEO Adm. Márcia C. da Silva SMA+pGM+previmpa 
A Adm. Miguel Kuhn SMS/IMESF Eng.Ricardo Z. Pulvirenti, Enf. Lurdes Tura, Adm. 
Marco Macerata, Med. Vet. José Sangiovani, Fis. Anderson de Lima SMAM+SEDA 
Biol. Eduardo Olabarriaga, Eng. Alexandre Pereira (Suplente) SMURB/
SpM+SMOV+EpTC/SMT+CMpA Eng. Paulo Demingos, Arq. Paulo Loge DEp Eng. 
Edgar Eifler previmpa I Eng. Sérgio Brum, Eng. João Nunes; Eng. Celso Lima, 
Cont. Ari Krasner DMAE Biól. Mariusa Colombo 

CONSELHO FISCAL presidente Adm. Margareta Baumgarten (Previmpa I), 
Econ. Marisa Pinho (Previmpa I), Adm. Adriana Paltian (SMF), Adm. Jardel Cunha 
(SMF – Suplente)

COMISSãO EDITORIAL presidente biól. Isabel Junqueira Diretora Cultural 
bibl. Carmem von Hoonholtz Redação jorn. responsável Ruvana De Carli 
(Reg. Prof. MTb/RS 5534)

4 Revista da Astec, n. 38, jul. 2016



CLÁUDIO ROBERTO TURISMO: Atendimento aos associados da Astec para viagens com as agências Rota 
Cultural, Moratti Turismo e Viajando com Tânia. Organiza viagens personalizadas. Confira as opções oferecidas 
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contate Cláudio Roberto pelo celular (51) 9639-3265.

Mais detalhes sobre os convênios:

SANTANA DE ABREU & 
LUBIANCA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(51) 3019-5909 / 3321-1532

ESTÁCIO/FARGS
(51) 3214-1111 / 3341-2512

MOTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
(51) 3224.2454 / 3012.2434

STB – STUDENT TRAVEL BUREAU
 (51) 4001-3000 

ASSESSORIA JURÍDICA MÁRCIO pAIXãO & 
ADRIANO BELTRãO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(51) 3013-5855 

CONDOTTA ASSESSORIA EMpRESARIAL 
& ADM. DE CONDOMÍNIOS
(51) 3241-0004

EVOLUTION - INSTITUTO 
DO ESpORTE E SAÚDE 
(51) 2103-4630 

SOGIpA
(51) 3325-7327

BRASAS IDIOMAS
(51) 3028-1616

MINDS ENGLISH SCHOOL
(51) 3425-7800

CIA DOS ÓCULOS
(51) 3024-0852 / 3019-0852 / 3062-0852

CABURÉ SEGUROS
(51) 2111-5300

UNIMED
(51) 3217-2921 

CENTRO CLÍNICO GAÚCHO
(51) 3217-2921

JANAÍNA pINTO GOULART – pSICÓLOGA
(51) 9256-5034 

cONVêNIOS

www.astecpmpa.com.br 

atendimento@astecpmpa.com.br

secretaria da astec (51) 3217-2921
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vitória de uma categoria unificada

Em outubro de 2014, a Astec realizou o Seminário Astec 
Plano de Carreira e Efeito Cascata, que reuniu servidores, re-
presentantes do governo e da Quântica, empresa de consul-
toria e serviços vencedora da licitação para elaborar o Plano 
de Carreira do funcionalismo. A previsão era de que o proces-
so todo, incluindo a capacitação dos servidores, estivesse 
pronto em agosto de 2015, o que até hoje não ocorreu. Por 
quê? A resposta do governo, desde então, tem sido o silêncio. 
Mas, um complicador de peso foi acrescentado ao contexto 
já conturbado dos municipários, no ano passado: a Ação Civil 
Pública movida pelo Ministério Público contra o Município de 
Porto Alegre, a partir de 2010, apontando inconstitucionalida-
de no regramento do pagamento dos servidores municipais, 
por infringir o artigo 37, inciso XIV da Constituição (Emenda 
n° 19), que veta a sobreposição de vantagens salariais (“efei-
to cascata”), e que havia alcançado decisões favoráveis aos 
municipários no transcurso do processo, teve essas decisões 
modificadas pelo Tribunal de Justiça, que determinou a revi-
são do cálculo, em agosto de 2014. 

A partir daí, foi como se uma espada tivesse passado a 
pender sobre a cabeça dos municipários, ameaçando, de uma 
hora para outra, cortar os vencimentos dos servidores, poden-
do esse corte, em alguns casos, ultrapassar 30% do salário.

Para enfrentar a situação, a Astec se mobilizou inten-
samente com o Simpa, nos movimentos da campanha Ne-
nhum Centavo a Menos, que teve por objetivo corrigir o 
efeito cascata sem onerar os cofres públicos, e sem perdas 
salariais para os servidores. Assim, a Astec passou a im-
plementar diversas ações, entre elas a tentativa de buscar 
assento no grupo de trabalho paritário que, a partir da arti-
culação entre governo e servidores, passou a estudar alter-

nativas para solucionar a questão. Nesse momento, passa 
a se destacar o trabalho técnico desenvolvido pelo atuário 
Dalvin de Souza, servidor do Previmpa e associado da As-
tec, responsável pelos cálculos que balizaram a criação das 
leis que corrigiram o efeito cascata. 

Entre as muitas ações realizadas, destaca-se a participa-
ção dos servidores na audiência pública realizada na Câma-
ra de Vereadores, em 05 de março de 2015, com galerias lo-
tadas, movendo a sessão ao som de “retira, retira!”, palavra 
de ordem que ecoou pelo plenário, dando aos vereadores a 
medida do propósito do funcionalismo: que o governo re-
tirasse a proposta de corrigir o efeito cascata por meio de 
abono, e assumisse o envio de um projeto de lei ao Legis-
lativo, para solucionar o caso de forma definitiva. O movi-
mento, junto com a greve de 15 dias no mês de junho, defla-
grada na data-base, foi decisivo para que, em 08 de julho do 
ano passado, fossem aprovadas pela unanimidade dos 32 
vereadores presentes a Lei Complementar n° 768/15 e a Lei 
Ordinária n° 11.922/15, que finalmente corrigiram o efeito 
cascata sem onerar os cofres públicos nem causar perdas 
aos servidores.

Mas, a comemoração da vitória inicial dos municipários 
foi ameaçada. No dia 09 de dezembro, os municipários tive-
ram conhecimento da decisão do juiz da 5a Vara da Fazenda 
Pública (publicada em 04/12), no sentido de acolher a mani-
festação do Ministério Público (MP), a qual entendeu que a 
Lei Complementar n° 768/15 e a Lei Ordinária n° 11.922/15, 
contrariam a decisão da Corte Judicial deste Estado, ou seja, 
que as leis criadas não cumpriram com a retirada do efeito 
cascata no cálculo da remuneração dos servidores. O MP não 
aceitou a legislação conquistada com a luta da categoria.

Juntos, os municipários saíram da assembleia em caminhada até o Tribunal de Justiça, onde foi definida a vitória da categoria, em 25 de maio de 2016
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Iniciou-se aí, uma nova batalha, agora em defesa da le-
gislação construída pelos municipários em conjunto com o 
Executivo. A nova rodada de reuniões começou com uma au-
diência com o vice-prefeito, em 17 de dezembro, e outra do 
CORES, no dia 18. Estava reinaugurado movimento NENHUM 
CENTAVO A MENOS!

No dia 07 de março deste ano, a Astec se fez representar 
em reunião com o desembargador Dr. Eduardo Uhlein, no 
Tribunal de Justiça do RS, junto com a Procuradoria Geral 
do Município e o atuário Dalvin de Souza, para tratar do in-
teresse dos associados referente à ação civil pública, movi-
da pelo MP.

Por intermédio de seus representantes, a entidade ex-
pôs, tecnicamente, os reflexos da Lei Complementar n° 
768/2015 e Lei n° 11.922/2015, bem como esclareceu a sua 
participação nos processos de elaboração das referidas 
leis. Salientou, ainda, que tais Leis estão afinadas com a 
Constituição vigente, além de trazer total transparência à 
folha de pagamento dos servidores da Prefeitura Munici-
pal de Porto Alegre.

Simultaneamente, a Astec contratou o serviço do escri-
tório Freitas da Silva Advogados Associados, que acompa-
nharam o processo e apresentaram, em 03 de maio último, 

um relatório à Diretoria Executiva e representantes dos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal. Durante a explanação, além 
dos detalhes técnicos da tramitação do processo, as advo-
gadas Maria Angélica Freitas da Silva e Jéssica Ramazzini 
lembraram que a entrada em mais um período de dissídio 
e a ameaça do prefeito José Fortunati de parcelar salários, 
agravava a situação.

Contudo, prosseguiu a mobilização dos servidores, com 
a realização de assembleias, atos públicos e a vigília debai-
xo de chuva em frente ao Tribunal de Justiça, em 26 de abril, 
quando o Simpa protocolou a entrega do Manifesto em 
Defesa do Serviço e dos Servidores Públicos, assinada por 
mais de 30 entidades sindicais, endereçada ao desembar-
gador Eduardo Uhlein.

E, finalmente, em 25 de maio de 2016, após tantas idas 
e vindas, a ameaça da redução de salários foi afastada. 
Mobilizados em frente ao prédio do Tribunal de Justiça, na 
Av. Borges de Medeiros, os servidores permaneceram con-
centrados para aguardar a decisão dos desembargadores 
da 4a Câmara Cível, que acolheram, por unanimidade, o 
agravo de instrumento interposto pelo município, e deter-
minaram a extinção da execução provisória, promovida 
pelo Ministério Público.

Na Praça Isabel, a Católica, em frente do Tribunal de Justiça, 
os servidores aguardaram concentrados

Em 03 de maio, o escritório Freitas da Silva – Advogados Associados 
apresentou relatório sobre o andamento do processo do efeito cascata 
à Diretoria Executiva e aos Conselhos Deliberativo e Fiscal

Seminário Astec Plano de Carreira e Efeito Cascata (out/2014): Ney Villa, 
da Quântica; Isabel Junqueira, da Astec; Edmilson Todeschini, procurador 
da PGM; Lurdes Tura, da Astec, e Suzana Coelho, Supervisora RH/SMA

Em 26 de abril, a Astec acompanhou o Simpa ao Tribunal de Justiça, 
para protocolar a entrega do Manifesto em Defesa do Serviço e dos 
Servidores Públicos ao desembargador Eduardo Uhlein
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efeito cascata na legislação 
do Município de Porto Alegre

O chamado efeito cascata ou repicão dos vencimen-
tos é vedado pela Emenda Constitucional n° 19/98 ao 
artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Consiste 
na incidência de vantagens pessoais e gratificações de 
função sobre outra base de cálculo que não o vencimen-
to básico do cargo.

Anteriormente à EC n° 19/98, havia a possibilidade de 
incidência de uma gratificação sobre outra, desde que não 
tivessem por base o mesmo título ou o mesmo fundamento. 
Após a emenda, foi suprimida a referida ressalva, coibindo 
qualquer tipo de incidência em cascata de gratificações. 

A Emenda Constitucional n° 19/98 ao artigo 37 assim  
estabeleceu:

Art. 37. A administração pública direta e indi-
reta de qualquer dos poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998)
.................
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos 
por servidor público não serão computados 
nem acumulados para fins de concessão de 
acréscimos ulteriores; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n° 19, de 1998)

No Município de Porto Alegre, o Ministério Público 
Estadual, através da Promotoria de Defesa do Patrimô-
nio Público, propôs Ação Civil Pública, em julho do ano 
de 2010, com pedido de condenação de fazer contra o 
Município de Porto Alegre, Departamento de Previdên-
cia dos Servidores Públicos (Previmpa), Departamento 
Municipal de Água e Esgoto (DMAE), Departamento Mu-
nicipal de Limpeza Urbana (DMLU), Departamento Muni-
cipal de Habitação (DEMHAB) e Fundação de Assistência 
Social e Cidadania (FASC), com o objetivo de eliminar o 
efeito cascata existente na legislação municipal. 

Em sentença, datada de 07/01/2013, o juízo de 1° grau 
julgou improcedentes os pedidos efetuados pelo Minis-
tério Público. De tal decisão houve recurso (apelação) de 
parte do autor da ação, que foi julgado em 14/08/2014 e 
provido em parte. 

O Tribunal de Justiça acolheu o pedido em parte, 
impondo aos entes públicos apelados a obrigação de 
revisarem os atos administrativos de concessão das 
gratificações adicionais e por regime especial de tra-
balho aos servidores estatutários, assegurando a estes 
prévios contraditório e defesa, para que tais gratifica-
ções somente incidam sobre o valor padrão ou básico 
dos cargos.

Impôs ainda, aos entes públicos demandados, que 
se abstenham de efetuar novas concessões daquelas 
gratificações com base nos critérios estatuídos nos arti-
gos 113, 125, parte final (expressão “ou remuneração”) 
e 131, § único, todos da Lei Complementar Municipal 
n° 133/85, e art. 44, § 1°, da Lei Municipal n° 6.309/88, 
devendo unicamente incidir sobre o vencimento bási-
co (padrão legal) do cargo do servidor. De tal decisão o 
Município ingressou com recurso (embargos de decla-
ração), que foi julgado procedente para o fim de deixar 
claro que os servidores inativos e pensionistas não es-
tão ao alcance da decisão.

a nova legislação do Município está em 
sintonia com as disposições constitucionais, 

tendo em conta a supressão do efeito 
cascata em sua folha de pagamento.

O Município ingressou também com os recursos es-
pecial e extraordinário aos tribunais superiores, ainda 
em apreciação.

Em 02/09/2015, o Ministério Público ingressou com 
ação de execução provisória, para fim de ver atendido 
o comando judicial da apelação, compelindo o Municí-
pio a revisar seus atos administrativos de concessão das 
gratificações e se abster de efetuar novas concessões 
com efeito cascata.

Na referida ação de execução provisória, o Município 
se manifestou trazendo nova legislação que erradicou o 
efeito cascata, pedindo a extinção da mencionada exe-
cução por perda de objeto e inadequação do pedido do 
Ministério Público.

Por Maria Angélica Freitas da Silva

OPINIãO
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De se ressaltar que as novas leis – quais sejam: 
Lei Complementar n° 768/2015 e a Lei Municipal n° 
11.922/2015 – foram desenvolvidas no grupo de traba-
lho instituído em 2010 para estudo com foco na elimina-
ção do efeito cascata dos vencimentos dos servidores 
públicos do Município de Porto Alegre.

Este grupo demandou longo estudo para estabele-
cer a nova metodologia de cálculo que consiste na apli-
cação de percentuais crescentes em razão do tempo de 
serviço sobre o vencimento básico do servidor, elimi-
nando assim o efeito cascata. Importante ressaltar que 
o grupo buscou forma de evitar perdas na remuneração 
dos servidores públicos.

O magistrado, na execução provisória, ainda que o 
Município tenha citado nos autos as novas leis, decidiu 
pela manutenção da execução concedendo o prazo de 
60 (sessenta) dias para a administração pública muni-
cipal trazer aos autos os resultados da referida revisão. 
Não considerou a nova metodologia de cálculo da remu-
neração dos servidores e a extinção do efeito cascata.

De tal decisão o Município e autarquias ingressaram 
com recurso de agravo de instrumento com pedido de 
efeito suspensivo, que foi distribuído à 4a Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça. Foi deferido o efeito suspensivo 
ao agravo interposto, para o fim de suspender os efeitos 
da decisão do juízo de 1° grau que determinou a revisão 
no prazo de 60 (sessenta) dias.

O recurso de agravo foi julgado em 25 de maio do 
corrente ano, tendo como relator o desembargador 
Eduardo Uhlein. Tal recurso foi provido por unanimida-
de para o efeito de reconhecer a perda de objeto do feito 
executivo, determinando a extinção da execução provi-
sória que tramita na 5a Vara da Fazenda Pública.

Em tal julgamento o Tribunal de Justiça entendeu 
que a elaboração das novas leis, expressamente ex-
cluindo a incidência de avanços, regimes de trabalho e 
funções gratificadas sobre a remuneração e mantendo 
os níveis remuneratórios dos servidores, altera de forma 

O chamado efeito cascata ou repicão 
dos vencimentos é vedado pela emenda 

Constitucional n° 19/98 ao artigo 37, 
inciso Xiv, da Constituição Federal.

superveniente a legislação que fora examinada no pro-
cesso de conhecimento (Ação Civil Pública), revogando 
as fórmulas que davam origem ao efeito cascata, proibi-
do pelo artigo 37, XIV da Constituição Federal. 

Referido julgado ressaltou ainda que as alegações 
trazidas pelo Ministério Público de que a nova legisla-
ção, editada pelo Município, contém vícios materiais, 
como a manutenção de um efeito cascata interno e falta 
de isonomia, demandam exame em ação própria, dei-
xando claro que não é matéria para discussão na execu-
ção provisória, agora extinta.

O Município de Porto Alegre, por meio de seu corpo 
técnico, empreendeu esforços e elaborou legislação 
que eliminou o efeito cascata, adequando-se à norma 
constitucional. O Grupo de Trabalho, constituído para 
tal fim, buscou na elaboração de nova legislação elimi-
nar o efeito repicão, haja vista a existência da incidência 
de vantagens temporais ou modais umas sobre outras, 
de forma a manter o montante individualmente pago a 
cada servidor, evitando prejuízos econômicos.

A nova legislação do Município está em sintonia com 
as disposições constitucionais, tendo em conta a su-
pressão do efeito cascata em sua folha de pagamento, 
uma vez que todas as vantagens remuneratórias passa-
ram a incidir apenas sobre o valor básico do vencimento 
de cada servidor.

Maria Angélica Freitas da Silva 
Procuradora aposentada da PGM, 
Advogada, OAB n° 14.751/RS, 
mangelica@uol.com.br

Nova Prata (rS) -  vila FloreS (rS) - veraNÓPoliS (rS)
Saída: 03/09/16 | Retorno: 04/09/16 
Investimento por pessoa: R$ 390,00 ou 3x R$ 130,00
Transporte + hospedagem + café da manhã + 1 almoço + 1 jantar + 
ingresso no Parque Caldas de Prata + city tour com guia credenciado 

Confira a programação detalhada pelo blog: claudiorobertoturismo.blogspot.com.br

“Para longe ou para perto, viaje com Cláudio Roberto”

Cláudio Roberto Turismo » Nova Petrópolis (RS) e Ivoti (RS) (1 dia)  
» Gramado (RS) e Canela (RS) com café colonial (1 dia) 
» Ametista do Sul (RS) – pedras preciosas (2 dias)  
» Fim de semana no Gravatal (SC)  – Hotel Termas 

Outros destinos:

Informações e reservas com Cláudio Roberto: 
Fone: (51) 9639-3265  
E-mail: claudiorobertosilveiradosreis@gmail.com
Blog: claudiorobertoturismo.blogspot.com.br 
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* Publicado no site do Simpa, no link <http://simpa.org.br/nenhum-centavo-a-menos-nao-abrimos-mao-dessa-conquista/>, em 29/12/2015

EFEITO caScaTa 

1998: Aprovação da Emenda Constitucional n° 19, de-
terminando o fim do “efeito cascata” na remuneração 
dos servidores públicos. É considerado “efeito casca-
ta” a incidência de gratificações e vantagens umas so-
bre as outras. 

2010: O Ministério Público do Estado ingressou com ação 
civil pública contra o Município de Porto Alegre, em julho 
de 2010, apontando inconstitucionalidade quanto ao re-
gramento do pagamento dos servidores públicos munici-
pais, que infringia o artigo 37, inciso XIV da Constituição 
(Emenda n° 19), exigindo a adequação.

O SIMPA iniciou a luta por NENHUM CENTAVO A MENOS 
e a Prefeitura seguiu os prazos de manifestação no 
processo.

2013: A decisão na instância de primeiro grau da Justiça 
Estadual foi favorável aos municipários.

2014: As decisões da Justiça na ação do Ministério Públi-
co Estadual, que até agosto de 2014 eram favoráveis aos 
servidores, foram modificadas pelo Tribunal de Justiça, 
que determinou a revisão do cálculo. A diretoria do SIMPA 
reivindicou, junto ao governo municipal, a retomada da 
discussão para evitar prejuízo financeiro na remuneração 
da categoria, reafirmando a campanha NENHUM CENTA-
VO A MENOS.

2015 – DATA BASE: A correção do efeito cascata com NE-
NHUM CENTAVO A MENOS foi a grande conquista, resulta-
do de muita mobilização, resistência e luta da categoria.

Após 15 dias de greve, o governo municipal recuou na 
sua proposta de abono e um novo grupo técnico foi 
formado, com representantes do SIMPA e do governo. 
Foram formuladas novas regras para a remuneração, 
sem prejuízos financeiros aos servidores. Os projetos 
foram aprovados por unanimidade, pela Câmara dos 
Vereadores.

DEZEMBRO 2015: No dia 09 de dezembro, tivemos co-
nhecimento da decisão do Juiz da 5a Vara da Fazenda Pú-
blica, no sentido de acolher a manifestação do Ministério 
Público, o qual entendeu que as leis da correção do efeito 
cascata (Lei Complementar n° 768/2015 e a Lei ordinária 
n° 11.922/2015), contrariam a decisão da Corte Judicial 
do Estado, ou seja, que as leis criadas não cumpriram 
com a retirada do efeito cascata no cálculo da remunera-
ção, afirmando que o efeito cascata continua.

Esse parecer do Ministério Público contraria a avaliação da 
Procuradoria Geral do Município, da Procuradoria Legis-
lativa e da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara 
dos Vereadores. Na petição inicial, o próprio Ministério Pú-
blico sugere que a legislação seja alterada sem prejuízos 
financeiros dos servidores públicos municipais.

AÇÕES DA DIREÇãO  
DO SIMpA
•  09/12 – Solicitação de audiência com o governo municipal;

•  15/12 – Solicitação de audiência com a mesa diretora da 
Câmara Municipal de Porto Alegre;

•  17/12 – Reunião conjunta do SIMPA com mesa diretora 
da Câmara, para buscar apoio e parceria na garantia dos 
direitos dos servidores;

•  17/12 – Reunião conjunta com vice-prefeito, Sebas-
tião Melo, Comitê de Política Salarial, Procuradoria da 
Câmara e vereadora Jussara Cony, para debatermos 
ações conjuntas do SIMPA, do Executivo e do Legisla-
tivo, para enfrentarmos mais esta etapa do efeito cas-
cata, unindo esforços para fazer valer as leis em vigor 
– NENHUM CENTAVO A MENOS;

• 18/12 – Realização de Plenária do CORES, que deliberou:

– Solicitação de agenda com o prefeito José Fortunati;

–  Reunião com centrais sindicais e movimentos sociais 
para buscar apoio;

–  Boletim Informativo Luta Municipária, em janeiro  
de 2016;

–  Após recesso do Judiciário, solicitação de reunião com 
o Ministério Público do Estado e com o desembargador 
do Tribunal de Justiça do RS.

pRAZOS E ENCAMINHAMENTOS 
JURÍDICOS
•  Os prazos processuais de qualquer natureza do Tribunal 

de Justiça do RS estão suspensos no período de 20 de 
dezembro de 2015 a 20 de janeiro de 2016 (recesso do 
Judiciário), inclusive os relativos ao processo do efeito 
cascata (001/1150160528-0).

•  A Procuradoria Geral do Município tem até o dia 23/01 
para interposição de agravo de instrumento, recurso 
para barrar o despacho do juiz, que determinou ao Mu-
nicípio de Porto Alegre, que revise, no prazo de 60 dias, a 
contar de 04/12/2015 até 04/03/2016, as vantagens con-
cedidas a partir da Emenda Constitucional n° 19/1998. O 
recurso interposto pelo Município (agravo) passará por 
análise preliminar, no que diz respeito ao preenchimen-
to dos seus requisitos, bem como do seu efeito suspen-
sivo e, após, a análise do mérito.

•  O setor jurídico do Sindicato já preparou o pedido 
para ingressar como terceiro interessado no processo 
(acompanhar todas as ações), que será protocolado 
após o recesso.”
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a data-base 2016 tem se constituído em um dos momentos mais difíceis nas negociações de dissídio dos municipários, ao longo dos 
dois últimos governos. de um lado, o prefeito José Fortunati comunicou, pela imprensa, na noite de 23 de junho, o encerramento 
unilateral do diálogo, de outro, os servidores, reunidos em assembleia geral na tarde do mesmo dia, deliberaram pela continuidade 
da greve, iniciada em 14 de junho, porque a proposta de reposição salarial do governo, no nono dia de greve oferecia três opções à 
categoria, todas, como as propostas anteriores, com previsão de parcelamento, o que resultaria em elevadas perdas salariais.

Mobilizada no conjunto dos municipários na campanha 
da data-base 2016, A Astec iniciou a caminhada do dissídio 
no mês de abril deste ano, com as reuniões dos seus Nú-
cleos que, por meio do debate das questões específicas de 
cada cotidiano de trabalho, produziram sugestões à pauta 
de reivindicações dos técnicos. Em 05 de abril, foi a vez do 
Núcleo dos Aposentados que, entre outros itens, reiterou a 
necessidade de estender o vale-alimentação aos inativos e 
propôs que fosse incluída a implementação de políticas de 
combate ao machismo, racismo, homofobia, lesbofobia e 
transfobia como forma de valorização do servidor e comba-
te às discriminações.

No dia 14 de abril, a Astec participou de duas assem-
bleias gerais convocadas pelo Sindicato dos Municipários 
(Simpa), realizadas no Centro de Evento do Parque Harmo-
nia: a primeira, deliberou pela não filiação do Simpa a uma 
central sindical, e a segunda, pela realização de nova as-
sembleia em 05 de maio, para dar início à Campanha do Dis-
sídio 2016. Na ocasião, também foi debatido o andamento 
do processo do efeito cascata e a postura do governo, que 

anunciou superávit nas contas da Prefeitura, em janeiro, e, 
em abril, ameaça parcelar os salários dos servidores. Hou-
ve, ainda, o relato de reunião ocorrida entre Simpa e gover-
no, em março, em que foi abordado o plano de carreira, que 
deveria ter sido enviado à Câmara Municipal em agosto do 
ano passado, mas, apesar do porte do investimento, ainda 
não saiu do papel e não foi apresentado aos municipários.

Em 05 de maio, a Astec participou da votação da Pau-
ta Unificada de Reivindicações 2016. Em assembleia geral 
de municipários, realizada no Centro de Eventos do Par-
que da Harmonia, os servidores deram início à Campanha 
Salarial 2016, defendendo reposição integral do período 
maio/2015-abril/2016, o reconhecimento das perdas acu-
muladas de 9,44% em decorrência do parcelamento da 
reposição da inflação na data-base de 2015, e vale-alimen-
tação de R$ 25,00. Ao final da assembleia, os municipários 
foram, em caminhada, até o Tribunal de Justiça, onde rea-
lizaram manifestação em defesa das leis que corrigem o 
efeito cascata sem perdas e pela valorização do serviço e 
dos servidores públicos.

Propostas de reposição parcelada 
da inflação levam municipários à greve 

Negociações com o Simpa e ocupação da Câmara pelos municipários

El
so

n 
Se

m
pé

 P
ed

ro
so

/C
M

PA

Revista da Astec, n. 38, jul. 2016 11



O calendário de mobilização da campanha salarial reu-
niu diversas ações, tanto para reafirmar as reivindicações 
dos direitos e de valorização dos servidores, como para 
acompanhar o processo do efeito cascata e lutar contra a 
precarização do serviço público. Assim, integrando a cam-
panha da data-base, na Jornada de Luta dos Trabalhadores 
Contra a Precarização dos Serviços Públicos e em Defesa 
dos Direitos, os servidores da Prefeitura distribuíram carta 
aberta à população, como deliberado na assembleia geral 
de 05 de maio. O ato foi realizado ao meio-dia, da terça-fei-
ra, 10 de maio, na Esquina Democrática.

Em 19 de maio, foi dia de ato público no Paço Municipal. 
Para reivindicar uma resposta do governo e em defesa da 
correção do IPCA integral de 9,28%, pelo reconhecimento 
do percentual de 9,44% de perdas acumuladas com o paga-
mento parcelado da reposição do ano passado, e pelo au-
mento do vale-alimentação para R$ 25,00, a Astec integrou 
o conjunto dos municipários na mobilização.

O dia 25 de maio começou com a assembleia geral, na 
Casa do Gaúcho, que rejeitou quase que por unanimidade 
a proposta do governo de reposição parcelada e deliberou 
um dia de paralisação, em 02 de junho, com nova assembleia 
geral à tarde. Após a assembleia, os servidores saíram em 
passeata até a frente do Tribunal de Justiça (TJ), na Av. Bor-
ges de Medeiros. Na praça Isabel a Católica, defronte ao TJ, 
prepararam um almoço coletivo, para aguardar em vigília a 
decisão dos desembargadores sobre o “efeito cascata”.

Rejeição da proposta de reposição parcelada (1% em 
maio, 2% em outubro, 2,6% em dezembro e 3,39% em ja-
neiro de 2017, totalizando 9,28%), apresentada pelo Comitê 
de Política Salarial da Prefeitura, foi a resposta da assem-
bleia geral, na tarde de 02 de junho, no Centro de Eventos 
do Parque Harmonia. A assembleia ocorreu à tarde, após 
uma manhã de paralisação e ato no Paço Municipal, duran-
te o qual o governo apresentou a proposta aos represen-
tantes do Simpa. Na ocasião, também foi deliberada nova 
paralisação em 09 de junho, com caminhada pelas ruas do 
Centro Histórico e outra assembleia geral à tarde.

Em 09 de junho, após mobilização, pela manhã, no Cen-
tro Histórico, e diante de nova proposta de reposição par-
celada, a assembleia geral deliberou greve geral a partir da 
zero hora do dia 14 de junho, e a categoria mantém o movi-
mento em defesa da reposição integral do IPCA acumulado 
de maio de 2105 a abril de 2016, no percentual de 9,28%, 
retroativos a 1° de maio. O reconhecimento, por parte do 
governo, das perdas de 9,44% decorrentes do parcelamen-
to do reajuste de 2015, e o aumento do vale-alimentação 
para R$ 25,00 também integram a Pauta Unificada 2016.

O primeiro dia de greve dos municipários em defesa da 
data-base, na terça-feira, 14 de junho, foi marcado por con-
centração de servidores em torno dos prédios da Prefei-
tura, seguida de passeata pelas ruas do Centro Histórico e 
manifestação diante da Secretaria Municipal de Educação. 

Em 10 de maio, os servidores distribuíram carta aberta à população 
Contra a Precarização dos Serviços Públicos e em Defesa dos Direitos

Em 19 de maio, a Astec integrou o conjunto dos municipários em ato 
público no Paço Municipal, que contou com apresentações artísticas

Em 25 de maio, pela manhã, a Astec votou, com o conjunto dos servidores, 
Pauta Unificada de Reivindicações

Astec participou da assembleia geral de 02 de junho, 
que rejeitou nova proposta de reposição parcelada
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A Astec participa do movimento dos municipários em defesa 
da Pauta Unificada
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Na sequência, os municipários voltaram a se concentrar 
diante do prédio da Secretaria Municipal da Administração, 
onde permaneceram em vigília até o final da tarde.

O segundo dia de greve, 15 de junho, foi marcado pelo 
Arraial dos Municipários, no Centro Histórico, e piquetes, 
nos locais de trabalho.

Em 16 de junho, os servidores se reuniram em nova as-
sembleia geral. Após discussão em grupos por local de tra-
balho, foram apresentadas propostas para encaminhar o 
movimento. A proposta encaminhada pelo governo, na oca-
sião, mantinha o parcelamento da inflação, com baixo per-
centual a partir de maio e estendia o compromisso da inte-
gralização do percentual para o próximo governo, em 2017. 
Além disso, não reconhecia as perdas do parcelamento do 
dissídio anterior (9,44%). Assim, ficou deliberada a continui-
dade da greve, com piquetes nos locais de trabalho.

No oitavo dia de greve, em 21 de junho, o movimento 
chegou a um impasse: sem avanços sobre a proposta apre-
sentada pelo governo na semana anterior, os municipários 
ocuparam o plenário da Câmara de Vereadores, em busca 
de negociação efetiva que melhore o percentual retroativo 
a maio, para repor a inflação dos últimos 12 meses. A deci-
são de ocupar o prédio do Legislativo e lá permanecer até 
que avançasse as negociações ocorreu após reunião com o 
vice-prefeito Sebastião Melo, que iniciou pela manhã, e se 
estendeu até às 14h, sem resultado positivo. 

No final da tarde do dia 21, o presidente da Câmara, 
Cássio Trogildo, recebeu os representantes do Simpa e 
comprometeu-se a intermediar uma reunião com o pre-
feito José Fortunati. Trogildo também descartou qualquer 
medida judicial em relação aos ocupantes, que “são servi-
dores públicos e não vão depredar o patrimônio do municí-
pio onde eles trabalham”, disse.

No nono dia de greve, em 22 de junho, após reunião com 
o vice-prefeito Sebastião Melo, em que foi apresentada uma 
nova proposta com três opções de reposição parcelada:

Opção 1
a) 1% retroativo a maio de 2016;
b) 8,2% em dezembro de 2016.

Opção 2
a) 1% retroativo a maio de 2016;
b) 2% em outubro de 2016;
c) 4% em dezembro de 2016;
d) 2% em janeiro de 2017.

Opção 3
a) 1,2% retroativo a maio de 2016;
b) 2% em outubro de 2016;
c) 4,2% em dezembro de 2016;
d) 1,6% em janeiro de 2017.

Os servidores desocuparam o prédio da Câmara de Ve-
readores, no final da tarde e, em assembleia geral de 23 de 
junho, pela manhã, na Casa do Gaúcho, avaliaram que ne-
nhuma das opções apresentadas pelo governo contemplou 
a reposição integral da inflação do período de maio 2015 
a abril 2016 dentro deste ano (e, portanto, neste governo, 
sem transferir o compromisso ao sucessor) e de aumentar 
o percentual retroativo a maio de 2016 (data-base). As três 
opções oferecidas na proposta do governo acumulariam 
perdas decorrentes do parcelamento da reposição, que, 
ainda, seriam somadas às perdas já acumuladas entre maio 
de 2014 e abril 2015. Por essa razão, a assembleia deliberou 
pela continuidade da greve, com um intenso calendário de 
mobilização e nova assembleia em 28 de junho.

À noite, na quinta-feira, 23 de junho, o prefeito José For-
tunati anunciou pela imprensa o encerramento unilateral 
das negociações com os servidores. Você acompanha os 
demais desdobramentos da luta da Astec no conjunto dos 
municipários em defesa da reposição integral da inflação e 
demais itens das pautas dos técnicos e dos municipários, 
pelo site www.astecpmpa.com.br. 

No primeiro dia de greve, 14 de junho, os municipários 
fizeram caminhada pelas ruas do Centro Histórico

O presidente da Câmara Municipal, Cássio Trogildo, recebe o 
Simpa, se compromete a intermediar uma reunião com o prefeito, 
e diz que não tomará medidas judiciais em relação à ocupação

As três opções da proposta oferecida pelo governo resultam 
em novas perdas decorrentes de parcelamento
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arTIGO TÉcNIcO 

Por Dalvin de Souza

Avaliação atuarial do Previmpa
RESUMO

Apresenta breve avaliação atuarial de 2016 do Regime 
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Muni-
cípio de Porto Alegre – Previmpa.

pALAVRAS-CHAVE 
Avaliação Atuarial. Previmpa. Servidor público muni-

cipal. Previdência

1. INTRODUÇãO
Para que possamos compreender a importância e 

magnitude dos resultados apresentados em uma Avali-
ção Atuarial necessitamos nivelar conhecimento sobre 
a matéria: Previdência do Servidor Público. Um assunto 
que muito se fala, mas pouco se conhece.

“Em matéria previdenciária não há mágica!”
RECEITA = DESpESA

2. HISTÓRICO DA pREVIDÊNCIA 
DO SERVIDOR pÚBLICO MUNICIpAL

Podemos dividir a história da previdência social do 
servidor público em três fases.

1a Fase: período até a promulgação 
da Constituição Federal de 1988

Compreende o período anterior à Constituição Fede-
ral de 1988, destinavam-se apenas a uma determinada 
parcela dos servidores, para os quais a mera passagem 
para a inatividade assegurava a aposentadoria, concedi-
da como uma extensão da relação de trabalho estatutá-
ria, e não existiam quaisquer regras destinadas a assegu-
rar o equilíbrio entre as receitas e as despesas.

Nesta fase encontramos o documento mais antigo re-
gistrado no Sistema Integrado de Referência Legislativa 
do Município de Porto Alegre (SIREL) datado de 28 de ju-
nho de 1937, que corresponde a Lei n° 362, que “Estabele-
ce o Estatuto dos Funcionários Municipaes”, onde em seu 
capítulo XIX trata da aposentadoria: 

“Art. 104 - O exercício dos cargos municipaes dá di-
reito à aposentadoria a todos os funcionários que, 
ao tempo de requerê-la, perceberem vencimentos 
pelos cofres do Municipio, preenchidas as exigên-
cias legais.”
“Art. 105 - Os funcionários municipaes são aposen-
tados: compulsoriamente; em virtude de acidente 
no trabalho, com incapacidade physica; e em con-
sequência de invalidez e de jubilação”.

Estas regras são mantidas nos Estatutos dos Funcio-
nários Públicos do Município de Porto Alegre regidos pela 
Lei n° 2.205/1961, Lei n° 3.240/1968, Leis Complementares 
10/1971 e 133/1985:

“Art. xxx – O funcionário será aposentado:
I – por invalidez;
II- por limite de idade;
III – por tempo de serviço.
Podemos claramente observar nos dispositivos legais 

pesquisados que não existia a modalidade de “Aposen-
tadoria por Tempo de Contribuição”, tampouco o caráter 
contributivo.

2a Fase: período posterior à promulgação 
da Constituição Federal de 1988

Compreende do período posterior a promulgação da 
Constituição de 1988, cujo texto não trouxe grandes ino-
vações normativas em relação ao período anterior.

Podemos afirmar que a principal inovação da cons-
tituição de 1988 foi estabelecer o limite máximo para a 
maior remuneração dentro do serviço público, que no 
caso do Município é o subsídio do Prefeito.
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3a Fase: período a partir de 1998, 
com a reforma da Constituição Federal de 1988

Tem início em 1998 com as reformas da Constituição 
Federal (Emendas Constitucionais n° 19/1998 e n° 20/1998), 
com a criação de novo marco constitucional, tendo por 
princípios básicos a exigência do caráter contributivo e 
do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social 
dos Servidores Públicos, além da criação de novas regras 
de aposentadoria no serviço público. Em decorrência da 
Emenda Constitucional (EC) n° 20/1998 foi criado em 2001 
o Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Públicos 
de Porto Alegre, com promulgação da Lei Complementar 
(LC) n° 466, de 06 de setembro de 2001, a qual dispõe sobre 
regras de transição e modificação do Regime Previdenciá-
rio Próprio do Município, bem como estabeleceu o marco 
inicial do caráter contributivo dos servidores públicos mu-
nicipais. Sendo que, a partir desta data os servidores e o 
Município começaram a contribuir com 4,75% do total de 
sua remuneração para o custeio dos benefícios previden-
ciários. Nesta mesma data, o Fundo Municipal de Previ-
dência assumiu o pagamento das pensões com base em 
100% da remuneração ou prevento que faria jus o servidor 
falecido que antes desta data estava sob responsabilidade 
do Montepio, o qual pagava somente 60% da remuneração 
do servidor falecido. Em 2002, temos a promulgação da Lei 
Complementar n° 478, de 26 de setembro de 2002, que dis-
põe sobre o Departamento Municipal de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (Previm-
pa) e disciplina o Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Porto Alegre (RPPS).

3. AVALIAÇãO ATUARIAL
Uma Avaliação Atuarial não pretende adivinhar o fu-

turo. Constitui-se de um modelo de futuros prováveis do 
Plano de Previdência, dado certas hipóteses razoáveis 
sobre o comportamento das variáveis sob análise na Ava-
liação Atuarial. Logo, é uma ferramenta de diagnóstico 
que nos permite acompanhar e controlar a evolução dos 
riscos que está sujeito o Plano de Previdência do RPPS. 

3.1 Hipóteses Atuariais

Do Conceito
Preliminarmente devemos explicar o conceito de hipó-

teses atuariais, conceito este muitas vezes mal interpreta-
do. No contexto em tela, hipóteses atuariais são conjecturas 
formuladas sobre o futuro, onde a adjetivação “atuariais” 
diz respeito à sua utilização nos cálculos imprescindíveis 
ao dimensionamento dos encargos e à elaboração do res-
pectivo plano de custeio dos benefícios definidos em pla-
nos de previdência. As hipóteses usualmente utilizadas nos 
cálculos atuariais envolvem conhecimento multidisciplinar 
e derivam de eventos de natureza aleatória quanto ao mo-
mento de sua ocorrência e magnitude. Dentre outras, des-
tacamos as hipóteses econômicas (taxa de juros, inflação), 
financeiras (retorno de ativos e sua alocação), demográfi-

cas (ingresso e desligamento no plano), biométricas (expe-
riência de morte, invalidez, doenças, etc.), previdenciárias 
(comportamento dos benefícios concedidos, política pre-
videnciária do País) e administrativas (turnover, política de 
remuneração). A aleatoriedade inerente ao futuro enseja 
processos de previsão que combinam fatos objetivos reti-
rados da experiência passada com perspectivas objetivas 
e subjetivas acerca do futuro. Portanto, todo o esforço visa 
à aderência das hipóteses formuladas a priori à realidade 
futura somente conhecida ex post.

Do Conservadorismo e seus impactos
Os cálculos atuariais são baseados necessariamente nas 

suposições a respeito do futuro. As considerações práticas 
importantes influenciam o atuário em suas decisões que se 
relacionam ao nível de conservadorismo a ser refletido nas 
hipóteses atuariais. As suposições, embora possam ser ba-
seadas na experiência do passado, realizam-se ordinaria-
mente sobre o futuro incerto. O que mostra que os cálculos 
atuariais são sensíveis às suposições empregadas. Portan-
to, a dificuldade maior encontra-se na determinação das 
hipóteses apropriadas para cada situação abordada pelo 
atuário. O dimensionamento dos encargos com o plano de 
benefícios e respectivo plano de custeio necessário à sua 
sustentação depende das hipóteses consideradas no cál-
culo atuarial. Também, verificamos que tais hipóteses são 
formuladas para o futuro incerto, o que importa em custo 
variável ao longo do tempo, o qual está sujeito a flutuações 
no curto prazo. Diante da imprevisibilidade futura, cumpre 
o acompanhamento sistemático de sorte a calibrar o pro-
cesso preditivo que orientará a quantificação dos encargos 
com os benefícios expressamente definidos na legislação.O 
grau de conservadorismo adotado na especificação das hi-
póteses influencia significativamente o encargo com o pa-
gamento dos benefícios do plano de previdência, o que afe-
ta diretamente as contribuições do Ente Federativo e dos 
segurados. Formulação de hipóteses conservadoras com 
o objetivo de eliminar ou reduzir as incertezas atreladas 
ao futuro implicam em custos elevados muitas vezes insu-
portáveis para o Ente Federativo e seus servidores. Desta 
forma, hipóteses pouco conservadoras e distantes da rea-
lidade observada, concorrem para o aumento significativo 
de encargos futuros que poderão inviabilizar a continuida-
de do plano de previdência, posto que, exigirão no futuro 
aumentos expressivos da carga contributiva dos responsá-
veis pela manutenção do plano previdenciário. Em contra-
partida, hipóteses excessivamente conservadoras elevam 
os custos presentes para o Ente Federativo e seus servido-
res, inviabilizando a continuidade do RPPS.

Da seleção de hipóteses atuariais
Conforme Norma Atuarial 1 – Seleção de Hipóteses 

Demográficas, Biométricas e outras não econômicas 
para mensuração de obrigações de um plano de bene-
fícios, versão 001 – aprovada em Assembleia Técnica de 
12/12/2007 do Instituto Brasileiro de Atuária (IBA):
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• “O atuário deve selecionar hipóteses compatíveis, 
considerando as características particulares do plano de 
benefícios e da massa de participantes, objeto da avalia-
ção, baseada em experiência histórica e perspectivas 
futuras.”

• “O atuário deve considerar os critérios a seguir para 
selecionar quais tipos de hipóteses serão utilizadas na ava-
liação atuarial do plano de benefícios. Em todos os casos, 
o atuário deverá admitir a possibilidade de a hipótese 
selecionada divergir significativamente. 

• Fatores conhecidos pelo atuário que podem afetar a 
experiência futura, tais como as condições econômicas de 
mercado, disponibilidade de emprego alternativo, política 
de recursos humanos ou práticas do empregador;

• Experiências específicas do grupo coberto ou outros 
grupos com características semelhantes podem ser úteis 
para formar um julgamento sobre expectativas futuras. 
Por exemplo, se recentes taxas de rotatividade e aposen-
tadoria forem atribuíveis apenas para um determinado 
tempo, não será razoável assumir que tais taxas conti-
nuarão por um período indeterminado.”

4. ESTATÍSTICAS DO pREVIMpA 
Conforme as Figuras 1 e 2.

5. pREMISSAS DA AVALIAÇãO ATUARIAL 
pLANO pREVIMpA

5.1 Tábuas
Tábua de Mortalidade de Válidos (eventos gerador 

morte): IBGE 2011 – Geral.
Tábua Mortalidade de Válido (evento gerador sobrevi-

vência): IBGE 2011 – Geral.
Tábua de Mortalidade de Inválido: IBGE 2011– Geral.
Tábua de Entrada em Invalidez: Álvaro Vindas.

5.2 Taxa de crescimento salarial
Resultado: crescimento médio anual de 2,30% para 30 

anos de contribuição. 
Obs.: como muitos servidores não conseguem trocar 

de letra, optamos por permanecer com o crescimento de 
2,30% e acompanhar essa hipótese nos próximos anos, 
dado que temos a informação de um novo plano de car-
reira para os servidores do município.

Conforme tabela, construída com dados do sistema Er-
gon, constatamos que historicamente 43% dos servidores 
progridem apenas até a letra C no momento da aposen-
tadoria, sendo que o Plano de Carreira e de Pagamentos 
previa a possibilidade do servidor progressão até a letra D, 
e em janeiro de 2013 foram incluídas a letras “E” e “F”. Sen-
do que, atualmente somente são disponibilizadas 30% de 
vagas em relação ao total de servidores que concorrem à 
progressão funcional. O aumento de um ponto percentual 
no crescimento salarial pode provocar o acréscimo de até 
30% das Reservas Matemáticas, conforme a Tabela 1.

9963

ATIVOS
APOSENTADOS
PENSIONISTAS

8833

4598

6660

ATIVOS
APOSENTADOS
PENSIONISTAS

3296

Figura 1 – Repartição Simples Figura 2 – Regime de Capitalização

Tabela 1 – progressão funcional

Fonte: do autor

Fonte: do autor Fonte: do autor

Letra quantidade Frequência Relativa Frequência Acumulada

A 1702 0,146484207 0,146484207

B 1386 0,119287374 0,265771581

C 1902 0,163697392 0,429468973

D 5853 0,503743868 0,933212841

E 598 0,051467424 0,984680265

F 178 0,015319735 1

Total 11619 – –

arTIGO TÉcNIcO 
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A título de demonstração do comportamento do sa-
lário da massa de servidores consultamos no Sistema 
Ergon os salários dos servidores que estavam ativos si-
multaneamente em 31/12/2013, 31/12/2014 e 31/12/2015, 
calculamos a variação dos salários e descartamos os va-
lores extremos devidos a erros de cadastro, servidores 
que mudaram de cargo, recebimento de diferenças, etc. 
Sendo que, obtivemos um percentual de 10,24% de cres-
cimento salarial médio no ano de 2015, deflacionamos 
pelo IPCA de 2015 (10,67%), obtemos o percentual médio 
real de crescimento salarial de -0,39% (menos zero vírgula 
trinta e nove por cento) para a massa de servidores ativos, 
conforme a Tabela 2.

Utilizou-se 1,00% a.a. como taxa real de crescimento 
dos benefícios ao longo do tempo.

Segue tabela demonstrativa da comparação do cresci-
mento real dos benefícios de aposentadoria fixando-se o 
grupo de aposentados existentes em 2013 e comparando 
a evolução de seu benefício em relação aos anos de 2014 e 
2015, bem como a comparação ao ano de 2014 em relação 
ao ano de 2015, conforme a Tabela 3.

5.3 Rotatividade
Não considerada.

5.4 Composição familiar
Construção de uma tábua (Hx) (família padrão) e proba-

bilidade servidor estar casado na data do óbito, com base 
nos cadastrais do sistema dos segurados do Previmpa.

6. ATIVOS GARANTIDORES 
DO pLANO DE pREVIMpA-CAp

• Informamos os valores do ativo real líquido do plano, 
juntamente com os créditos a receber do ente federativo. 
O valor informado como Dívida Patronal é resultante do 
parcelamento referente à LC 637/2010. 

• O ativo do Previmpa-CAP em 31/12/2015 somava  
R$ 1.038.642.855,69 sendo composto de:

• Saldo financeiro: R$ 968.628.464,33. 
• Dívida Patronal atualizada: R$ 34.219.284,38.
• Reserva financeira destinada para investimento pa-

trimonial: R$ 2.049.707,83.
• Imóvel (nova sede): R$ 6.585.798,30.
• Acordo de Parcelamento, LC 750/2014, referente à 

alíquota suplementar de 2,144% não repassada em 2013 
conforme LC 723/2013: R$ 7.358.530,95.

• Contribuição patronal do regime de Capitaliza-
ção a receber em janeiro/2016, da Administração Cen-
tralizada, de competência do mês de dezembro/2015:  
R$ 13.071.869,16.

• Contribuição social do regime de Capitalização a re-
ceber em janeiro/2016, da Administração Centralizada, de 
competência do mês de dezembro/2015: R$ 6.729.200,74.

Tabela 2 – Crescimento dos Benefícios: previmpa-CAp 

Fonte: do autor

Salário Médio Média da Taxa de Variação Salarial

período Ano Base IpCA Taxa Bruta Taxa Real Taxa Bruta Taxa Real

2013-2014 2014 6,41% 9,00% 2,43% 9,35% 2,77%

2014-2015 2015 10,67% 10,44% -0,21% 10,24% -0,39%

experiências específicas do grupo 
coberto ou outros grupos com 

características semelhantes podem ser 
úteis para formar um julgamento sobre 

expectativas futuras. 

Benefício Médio Média da Taxa Variação 
Benefício

período Ano Base IpCA Taxa Bruta Taxa Real Taxa Bruta Taxa Real N° Aposentados Variação 
Máxima

2013-2014 2014 6,41% 7,02% 0,57% 8,10% 1,59% 44 16,22%

2014-2015 2015 10,67% 6,52% -3,75% 6,40% -3,86% 57 26,48%

2013-2015 2014-2015 17,76% 11,18% -5,59% 12,55% -4,43% 42 16,22%

Tabela 3 – Demonstrativo da comparação do crescimento real dos benefícios de aposentadoria

Fonte: do autor

Revista da Astec, n. 38, jul. 2016 17



Dalvin Gabriel José de Souza 
Previmpa – Atuário, MIBA 1003,
dalvingabriel@yahoo.com.br

7. RESULTADOS DA AVALIAÇãO ATUARIAL
Informamos os valores do ativo real líquido do plano, 

juntamente com os créditos a receber do ente federativo. 
O valor informado como Dívida Patronal é resultante do 
parcelamento referente à LC 637/2010. 

• O ativo do Previmpa-CAP em 31/12/2015 somava
R$ 1.038.642.855,69 sendo composto de:
• Saldo financeiro: R$ 968.628.464,33. 
• Dívida Patronal atualizada: R$ 34.219.284,38.
• Reserva financeira destinada para investimento pa-

trimonial: R$ 2.049.707,83.
• Imóvel (nova sede): R$ 6.585.798,30.
• Acordo de Parcelamento, LC 750/2014, referente à 

alíquota suplementar de 2,144% não repassada em 2013, 
conforme LC 723/2013: R$ 7.358.530,95.

• Contribuição patronal do regime de Capitalização a re-
ceber em janeiro/2016, da Administração Centralizada, de 
competência do mês de dezembro/2015: R$ 13.071.869,16.

• Contribuição social do regime de Capitalização a re-
ceber em janeiro/2016, da Administração Centralizada, de 
competência do mês de dezembro/2015: R$ 6.729.200,74.

• Nessa Avaliação Atuarial de 2016 as alíquotas de con-
tribuição apresentaram uma pequena variação em rela-
ção ao resultado de 2015, principalmente em função dos 
Novos Entrantes e Recadastramento/2015, verificamos as 
alíquotas, conforme a Tabela 4.

• Diante o exposto, considerando que o Ente Público 
irá repassar o valor da alíquota suplementar devida em 
2013, é possível a manutenção das alíquotas conforme 
LC 723/2013.

Reservas Matemáticas
• A reserva matemática é a diferença entre o valor atual 

dos benefícios futuros (VABF) assumidos pelo RPPS, quan-
to à concessão do benefício aos membros do grupo, e o va-
lor atual das contribuições futuras (VACF) previstas para a 
cobertura dos referidos encargos, de acordo com o regime 
financeiro adotado especificamente para o benefício no 
plano de custeio vigente, conforme a Tabela 5.

REFERÊNCIA
INSTITUTO BRASILEIRO DE ATUÁRIA. Norma Atuarial  
n° 1 - Seleção de Hipóteses Demográficas, Biométricas e 
outras não econômicas para mensuração de obrigações 
de um plano de benefícios. Rio de Janeiro: s.n., 2007. Dis-
ponível em: www.atuarios.org.br/exclusivo/res_normas/
normaauditoriaefpc.pdf. Acesso em: 15.12.2016.

Reserva Matemática Benefícios a Conceder (1.686.631.818,43)

Reserva Matemática Benefícios a Concedidos (71.091.254,30)

passivo Total (a) (1.757.723.072,73)

Ativos do plano (b) 1.038.642.855,69

Compensação Financeira Líquida a receber (c) 256.120.622,88

Resultado Atuarial Deficitário (a + b + c) (462.959.594,16)

Tabela 5 – Reserva Matémática de Benefícios Concedidos

Fonte: do autor *Valores em R$

Tipo de Alíquota Alíquotas Calculadas 
para 2016

Alíquotas considerando 
a LC 723/2013

Alíquotas Calculadas 
para 2015

Servidor - Alíquota Normal 11,000% 11,000% 11,000%

Ente - Alíquota Normal 18,339% 18,969% 17,413%

Ente - Alíquota Suplementar 5,461% 5,175% 5,704%

Total 34,800% 35,144% 34,117%

Tabela 4 – Alíquotas de contribuição 

Fonte: do autor

arTIGO TÉcNIcO 
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Gid/sMa e Gdae/dMae: 
o prenúncio do fim das novelas

ENTrEVISTa 

Revista da Astec: Como nasceu a luta pela GDAE?
Raul Giacobone: A rigor, a GDAE foi a retomada de uma 
luta dos trabalhadores de 1998, quando havia a gratifica-
ção de 110% de essencialidade. Em 2010, os servidores 
do DMAE voltaram a buscar a essencialidade da ativida-
de desempenhada, mas o então diretor-geral do Depar-
tamento, Flávio Presser, não aceitava o estabelecimento 
de qualquer gratificação. Somente após quase dois anos 
de mobilização é que os servidores conseguiram que as 
negociações avançassem e, por meio da Lei n° 11.245, de 
abril de 2012, ficou estabelecido que a GDAE teria uma 
parte fixa de essencialidade, inicialmente de 32%, e uma 
parte variável por desempenho, com fixação de metas e 
dependente do desempenho financeiro e orçamentário 
do DMAE, avaliado a cada ano.

Como tem sido o comportamento desse desempenho?
Historicamente tem oscilado: no primeiro ano, a gratifi-
cação foi de 6%; no segundo, pulou para 15%; no terceiro, 
9%. Em 2015, fruto de uma ação judicial do DMAE, conse-
guiu-se cobrar do Estado um valor que, se considerado 
no resultado financeiro, daria para pagar os 68% da parte 
variável, integralizando os 100% da GDAE. Para não pagar 
isso, o governo alegou que parte dessa receita é referente 
a uma dívida anterior à existência da lei, e que, para fins 
de cálculo da GDAE, somente seriam considerados valo-
res a partir de 2012. Dessa forma, a parte variável da gra-
tificação voltou para 36%, em vez de 68%.

Raul Giacobone 
DMAE, Administrador, 
CRA-RS n° RS-008576/O, 
Diretor do Simpa, 
raul@simpa.org.br

Essa redução da parte variável provocou reação  
da categoria?
A categoria se mobilizou e conseguiu aumentar, em 2016, 
a parte fixa de 32% para 42%. A parte variável permanece 
em 68%, em 2016, a gratificação totaliza 110% do básico. 
A perspectiva é de que o projeto de lei encaminhado à Câ-
mara Municipal tenha sido votado até o dia 04 de julho, 
em função da lei eleitoral.

Em relação à GID, Simpa entrou nas negociações  
neste ano. Como estão os encaminhamentos?
A primeira medida do Simpa foi convocar uma assembleia 
com os aposentados e pensionistas. A partir daí, cons-
truímos uma proposta encaminhada ao governo. Desde 
2012 existe um passivo de direito destes aposentados e 
pensionistas. Muitos deles já ingressaram com ações na 
Justiça para buscar esses valores e também daqui para 
frente. Contudo, o governo contrapropôs enviar à Câmara 
Municipal uma nova redação para o artigo 9°, estendendo 
a GID a esse contingente, porém não reconhece o passivo, 
sob o argumento de que a lei não previa esse direito. 

qual é a perspectiva de desfecho da GID?
Como no caso da GDAE, a perspectiva e que a nova reda-
ção do artigo 9° esteja aprovada até 04 de julho e que, a 
partir daí, esse direito comece a ser pago mensalmente 
aos aposentados e pensionistas. Em relação ao passivo, 
terá que ser discutido na Justiça.

a Gratificação de incentivo ao desempenho (Gid), concedida aos 
servidores da secretaria Municipal da administração (sMa), em 
abril de 2012, a partir da publicação da Lei Municipal n° 11.242, 
passou a ser paga somente aos servidores ativos. a sMa e o 
Previmpa alegaram dificuldades de interpretação do art. 9° da 
Lei, que estende a Gid aos aposentados e pensionistas, e enten-
deram haver necessidade de nova redação. as tentativas foram 
inúmeras por parte do reduzido contingente de desatendidos 
pelo pagamento assegurado e as entidades que os represen-
tam: asta, acespa e astec, ao longo desses quatro anos e três 
meses. Mas, parece que esta e outra novela, a da Gratificação 
de desempenho de atividade essencial (Gdae), para servidores 
do departamento Municipal de Água e esgoto (dMae) estão che-
gando ao fim. raul Giacobone, diretor do sindicato dos Munici-
pários (simpa) e associado da astec, fala sobre a perspectiva de 
que as gratificações cheguem a bom termo. 
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Mistérios do Parque saint-Hilaire desvendados

dois manifestos
NúclEO aSTEc/Smam

Após 3 anos do processo (até então misterioso) da di-
visão em duas partes do Parque Saint-Hilaire (PSH), cul-
minando com uma pseudoentrega da administração do 
parque à Prefeitura de Viamão, noticiaram-se no site da 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), no dia 8 de 
março de 2016, as reais intenções. Assim, dissimulações 
foram desveladas, como já alertado na edição 37 da Revis-
ta da Astec, de dezembro de 2015, Seção Opinião, assina-
da pelo nosso conselheiro biólogo. Eduardo Olabarriaga, 
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM).

As verdadeiras intenções por trás do desmonte do Par-
que Saint-Hilaire não permaneceriam escusas por muito 
tempo. Mesmo assim, insistem em discursos sofismáticos 
e inverdades. Em divulgação da PMPA, é afirmado que o 
local da construção do futuro hospital veterinário é de 
propriedade do Município de Viamão, no entanto, a PMPA 

continua a destinar recursos financeiros de monta nada 
desprezível ao projeto, apesar de irrisória às necessidades 
reais do parque “de Viamão”, além de mantê-lo irregular-
mente com equipamentos, insumos e funcionários públi-
cos do Município de Porto Alegre, pagos com impostos dos 
contribuintes da capital. 

Qual é o verdadeiro objetivo dessas ações? Quem será 
beneficiado com a construção de um hospital veteriná-
rio em detrimento da preservação ambiental que o PSH 
desempenhava até então? Quem será responsabilizado 
quando populações de animais silvestres que vivem no 
parque forem acometidas por surtos de zoonoses que 
atingem animais domésticos? Quem são os agentes polí-
ticos que têm como principal bandeira eleitoral a atenção 
e cuidados com animais domésticos, em especial os que 
estão em situação de risco? Quais são as contrapartidas 
da prefeitura de Viamão neste processo? 

O Ministério Público Estadual segue de olhos fechados 
para esta realidade absurda, que coloca em jogo toda a 
área que está sendo rebaixada drasticamente em sua im-
portância ambiental e sua função às populações da re-
gião. Área que está sendo dilapidada e em médio prazo 
poderá deixar de existir, à revelia da lei.

Já entregaram de presente terras de propriedade dos 
cidadãos de Porto Alegre, deixando claro que o meio am-
biente e a proteção das nascentes não são importantes 
para este governo. Esses governantes não têm respeito 
pela população que os elegeu, nem pelos corpos técni-
cos da Prefeitura; seus projetos eleitorais e pessoais têm 
prioridade absoluta. É do interesse do contribuinte de 
Porto Alegre “doar” verba, propriedades e bens públi-
cos, bem como prestação de serviço público para outro 
município? Que outras surpresas nos estarão reservadas 
daqui para frente?

Um dos núcleos mais combativos da astec, o Núcleo astec/sMaM tem lutado para assegurar o direito 
dos cidadãos porto-alegrenses à qualidade de vida adequada na cidade que financiam com seus com seus 
impostos. e esse direito tem sido posto em risco no que diz respeito ao aspecto ambiental, em particular, em 
duas situações que tocam à responsabilidade da secretaria Municipal do Meio ambiente (sMaM): inicialmen-
te, a doação de parte da área do Parque saint-Hilaire ao Município de viamão, com a atual destruição de área 
sensível para a construção de um hospital veterinário que poderia estar em outro lugar causando menos im-
pacto, e o manejo de árvores em área pública por empresa terceirizada, contrariando orientação dos técnicos 
da secretaria. sobre questões de tal magnitude, o Núcleo astec/sMaM tem se manifestado, informando a 
população por meio das mídias da associação, com o objetivo de auxiliar na mediação da busca de soluções 
no âmbito da própria secretaria, bem como dos demais órgãos competentes.

Atrocidade ambiental a passos largos: construção do hospital 
veterinário em detrimento da preservação ambiental (junho/2016)
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 Porto Alegre, 5 de fevereiro de 2016.
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Manifesto Astec: 
Caso Praça da Matriz

astec se reúne com secretário do Meio ambiente para buscar solução 
aos serviços de empresa terceirizada que contraria orientação técnica

dois manifestos

Na manhã do dia 17 de junho, a presidente da Astec, biól. 
Isabel Junqueira, o representante do Núcleo Astec/SMAM,  
biól. Eduardo Olabarriaga, e o conselheiro, eng. João Pe-
dro Chaves Nunes, se reuniram com o secretário muni-
cipal do Meio Ambiente, Léo Antônio Bulling. Durante o 
encontro, os representantes dos técnicos informaram ao 
titular da pasta sobre as recentes ocorrências envolvendo 
a execução de serviços por empresa terceirizada, contra-
tada emergencialmente apenas para atender consequên-
cias do temporal de 29 de janeiro último, e contrariando 
orientações técnicas.

A preocupação dos servidores com o resultado que 
pode decorrer dessa situação para a SMAM, para o se-
cretário, para os técnicos e para a população foi exposta. 
Bulling atribuiu o problema à falta de comunicação inter-
na e recebeu o oferecimento de parceria do Núcleo As-
tec/SMAM para investigar o caso, marcando, de imediato, 
uma reunião para o dia 24 de junho, com a participação 
dos técnicos da Zonal Centro, da Divisão de Administra-

A Astec vem a público manifestar-se em favor dos téc-
nicos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMAM) e 
em repúdio ao manejo da arborização histórica da Praça 
da Matriz em podas realizadas por empresa terceirizada, 
no dia 02 de junho de 2016, à revelia das orientações e 
decisões técnicas dos servidores da Secretaria. 

É notório que o corpo técnico da SMAM é altamente 
qualificado, tecnicamente responsável pela gestão da 
arborização urbana de Porto Alegre e realiza a análise 
de riscos potenciais em cada uma de suas vistorias e in-
tervenções, preocupando-se sempre com a manutenção 
da arquitetura arbórea, com a minimização dos conflitos 
com os elementos urbanos, considerando a importância 
paisagística e cultural das árvores, bem como os serviços 
ambientais prestados pela arborização à população.

Referendamos aqui o manifesto publicado em 05 de 
fevereiro de 2016, nas mídias da Astec, pelos técnicos 
do quadro da SMAM, que denunciavam o sucateamento 
a que está exposta a Secretaria. As péssimas condições 
de trabalho permanecem as mesmas descritas à época. 
Os técnicos têm se empenhado ao máximo em atender as 
demandas de forma ágil, cumprindo a legislação, os pre-
ceitos técnicos pertinentes e as prerrogativas do cargo e 
dos seus respectivos Conselhos Profissionais.

O representante do Núcleo Astec/SMAM, biól. Eduardo Olabarriaga, 
o secretário municipal do Meio Ambiente, Léo Antônio Bulling, 
a presidente da Astec, biól. Isabel Junqueira, e o conselheiro, 
eng. João Pedro Chaves Nunes

ção de Praças e Jardins (DAPJ), da Supervisão de Parques, 
Praças e Jardins (SUPPJ) e da Astec. 

Os desdobramentos ocorridos após o fechamento 
desta edição podem ser acompanhados por meio do site 
astecpmpa.com.br/website e do Facebook da Astec.

O manejo inadequado, contrariando orientações técnicas, 
põe as árvores e as pessoas que circulam em volta delas em risco, 
como ocorre com esse jacarandá, na Praça da Matriz

A Astec, como associação defensora dos interesses dos 
técnicos de nível superior do Município de Porto Alegre,  
alerta para a séria ameaça de a Prefeitura e a SMAM es-
tarem colocando em risco físico a população da cidade, 
assim como os bens públicos e privados, causando pro-
blemas e prejuízos à administração pública e à sua ima-
gem institucional ao negligenciar os aspectos técnicos e 
legais que envolvem as questões ambientais analisadas 
por seu corpo técnico.
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 Porto Alegre, 14 de junho de 2016.
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Comissão de segurança 
do paciente do Hospital de Pronto 
Socorro de Porto Alegre (HPS) 

SaúdE

A assistência à saúde de forma segura tem sido am-
plamente discutida no mundo nas últimas décadas. Em-
bora o tema não seja uma novidade, a possibilidade da 
ocorrência de um dano nasceu com o surgimento da me-
dicina. Hipócrates (460 a 370 a.C.) cunhou o postulado 
Primum non nocere, que significa “primeiro não cause 
o dano” (BRASIL. Ministério da Saúde, 2014). A melhoria 
do cuidado prestado deu-se ao longo dos anos devido à 
contribuição de muitos personagens, dentre eles Floren-
ce Nightingale, a precursora da enfermagem moderna. 
Contudo, o alto risco associado à assistência à saúde foi 
reconhecido em 1999 com a publicação do relatório do 
Institute of Medicine dos Estados Unidos, To Err is Hu-
man (URBANETTO; GERHARDT, 2013). A divulgação do re-
latório tornou o tema segurança do paciente relevante, 
pois apontou o grande número de pacientes que sofreu 
algum dano durante a internação hospitalar, bem como 
o elevado prejuízo financeiro das instituições de saúde 
(ARRUDA et al., 2014).

No Brasil, várias medidas isoladas já vinham sendo 
tomadas para reduzir erros e mitigar os eventos adver-
sos. Estima-se que, a cada dez pacientes internados 
no País, dois sofrem um dano/evento adverso por dia. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define eventos 
adversos como injúrias não intencionais decorrentes 
do cuidado, acarretando nos pacientes afetados lesões 
mensuráveis, óbito ou prolongamento da internação 
não atribuídos à evolução natural da doença. 

 
 
 

O Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de 
Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS/GM 
529, de 1° de abril de 2013, com o objetivo geral de con-
tribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em to-
dos os estabelecimentos de saúde do território nacional, 
quer públicos, quer privados, de acordo com a priorida-
de dada à segurança do paciente nos serviços. Dentre os 
objetivos específicos do PNSP destaca-se a implementa-
ção de núcleos de segurança do paciente em estabeleci-
mentos de saúde. Estes núcleos ou comissões de segu-
rança nas instituições hospitalares objetivam: promover 
uma assistência segura, melhorar a comunicação entre 
a equipe, identificar e corrigir falhas na assistência, me-
lhorar os processos, mapear as áreas e definir pontos 
críticos para serem abordados. No entanto, os desafios 
da implantação destes processos estão em implementar 
mudanças, modificar a cultura das pessoas em relação 
às rotinas já estabelecidas e na realização de treinamen-
tos contínuos para a manutenção de novos processos.

O interesse de profissionais do Hospital de Pronto So-
corro (HPS) de Porto Alegre sobre a temática culminou na 
formação da Comissão de Segurança do Paciente (CSP) 
no mês de março de 2014. A comissão é composta por di-
versos profissionais da área da saúde como: enfermeiros, 
farmacêuticos, médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfer-
magem e assistentes administrativos, tendo como missão 
garantir que os processos assistenciais sejam realizados de 
maneira segura para o paciente, evitando assim qualquer 
dano à saúde de acordo com as Diretrizes Internacionais de 
Segurança ao Paciente propostas pela OMS.

No Brasil, várias medidas isoladas já 
vinham sendo tomadas para reduzir 
erros e mitigar os eventos adversos. 
estima-se que, a cada dez pacientes 
internados no País, dois sofrem um 

dano/evento adverso por dia. 

Por Renata Brasil
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1)  Identificação dos pacientes internados  
com pulseiras.

2)  Encaminhamento do Projeto  
“Passagem de Plantão”.

3)  Revisão e adequação dos carros de 
atendimento de parada cardiorrespiratória.

4)  Melhorias na prescrição eletrônica.

5)  Elaboração de procedimentos  
operacionais padrão.

6)  Elaboração de protocolos assistenciais.
Fonte: Ministério da Saúde, 2014.

1)  Identificar corretamente o paciente.

2)  Melhorar a comunicação entre  
profissionais de saúde. 

3)  Melhorar a segurança na prescrição,  
no uso e na administração de medicamentos. 

4)  Assegurar cirurgia em local de intervenção, 
procedimento e paciente corretos. 

5)  Higienizar as mãos para evitar infecções.

6)  Reduzir o risco de quedas e úlceras por 
pressão.

AÇÕES DESENVOLVIDAS pELA COMISSãO 
DE SEGURANÇA DO pACIENTE (CSp) DO HpS

DIRETRIZES INTERNACIONAIS  
DE SEGURANÇA AO pACIENTE

A CSP reúne-se mensalmente para planejamento das 
ações e acolhimento de situações problema encaminha-
das pelos servidores do HPS ou identificadas por mem-
bros da comissão. 

A adoção de boas práticas e a redução de erros rela-
cionados com a assistência em saúde são fundamentais 
para a segurança do paciente. Para tanto, é necessário 
desenvolver a cultura de segurança na instituição.

a Organização Mundial da saúde (OMs) 
define eventos adversos como injúrias 

não intencionais decorrentes do cuidado, 
acarretando nos pacientes afetados 

lesões mensuráveis, óbito ou prolongamento 
da internação não atribuídos à evolução 

natural da doença. 
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Em defesa da 
previdência social pública

OPINIãO

Nos últimos anos temos observado que o Brasil en-
frentou diversas crises consideradas econômicas ou 
financeiras, que se manifestam de forma cíclica, atin-
gindo a sociedade em geral, gerando desemprego e re-
dução de renda, de fluxo fiscal e do nível de produção e 
comercialização.

Entretanto, segundo nosso entendimento, esses des-
controles econômicos se caracterizam muito mais como 
deficiências de gestão orçamentária e governamental do 
que crises econômicas propriamente ditas.

Sempre que isso ocorre, os gestores, geralmente 
apoiados em uma análise perfunctória, “superficialista” 
e por vezes tendenciosa, logo tratam de desviar a aten-
ção da sociedade na escolha de um “responsável” pelo 
rombo nas contas públicas.

Normalmente escolhem os servidores públicos, ativos, 
inativos e pensionistas decorrentes, caracterizados na sua 
forma de remuneração e de previdência, como causadores 
desses descontroles financeiros e orçamentários.

Na atual conjuntura, como já ocorreu em situações 
anteriores, a previdência e a assistência social, tanto a 
do Regime Próprio como a do Regime Geral, estão sendo 

consideradas a “bola da vez” e apresentadas à sociedade 
como vilãs da economia e causadoras da crise de dese-
quilíbrio nas contas. 

Fica parecendo, aos olhos dos desinformados, que o 
saneamento da previdência irá resolver todos os proble-
mas estruturais e financeiros da nação e que, após isso, 
milagrosamente, vamos retornar ao crescimento e ao de-
senvolvimento do País. 

Sabe-se, porém, que a imputação à previdência social 
de ser a responsável pelo déficit nas contas não corres-
ponde à verdade, tanto que, em ocasiões de crescimen-
to e desenvolvimento econômico, o assunto previdência 
perde a significância no contexto do noticiário e deixa de 
ser mencionado pelos governantes.

Além disso, o que não é divulgado é que a ação do 
sistema previdenciário na economia produz a redistri-
buição de renda entre contribuintes e beneficiários de 
forma solidária e manutenção do fluxo de consumo e 
investimentos. 

Segundo concepção do Ministério da Previdência So-
cial (MPS) reproduzida no livro “Previdência Social: Refle-
xões e Desafios” (edição 2009), a Previdência tem base em 

Previdência tem base em 
um pacto social e político 
entre todas as gerações 

de uma determinada 
sociedade, pelo que, 

certamente, pode-se dizer 
que ela é o grande sistema 
de solidariedade social das 

sociedades modernas. 

Diretoria Executiva da Astec
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um pacto social e político entre todas as gerações de uma 
determinada sociedade, pelo que, certamente, pode-se 
dizer que ela é o grande sistema de solidariedade social 
das sociedades modernas. Os trabalhadores ativos, que 
geram a renda do país em determinado momento, com-
partilham com a geração dos trabalhadores aposenta-
dos, bem como com pessoas da mesma geração fragiliza-
das (viúvas/viúvos, doentes, inválidos etc.), uma parcela 
dessa renda gerada. Esse compartilhamento pode ocor-
rer por meio de contribuições ou impostos, ou uma com-
binação de ambos. Não importa se o sistema previden-
ciário é público ou privado, financiado em repartição ou 
capitalização, o fato é que essa redistribuição de renda 
sempre ocorre da geração ativa para a geração passiva.

Em suma, conforme entendimento do MPS, a missão 
de um sistema previdenciário é de cumprir objetivos so-
ciais, quais sejam: combater a pobreza, repor renda, pre-
servar o status social do aposentado e seus dependentes 
e garantir a cobertura futura aos seus contribuintes.

Em relação ao orçamento da Seguridade Social e ao 
Regime Geral, questiona-se o chamado rombo previden-
ciário, pois, segundo a Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais da Receita Federal (Anfip) e estudos publicados 
pela professora e pesquisadora do Instituto de Economia 
da UFRJ Denise Gentil, em sua tese de doutorado “A falsa 
crise da Seguridade Social no Brasil: uma análise finan-
ceira do período 1990-2005”, conforme sua entrevista 
(GENTIL, 2016) ao site da Adunicentro, o cálculo do déficit 
previdenciário não pode considerar apenas o valor das 
contribuições recolhidas ao INSS, subtraídas do total dos 
benefícios pagos.

A exclusão no cálculo apresentado pelo governo das 
outras fontes constitucionais de receitas da previdên-
cia, previstas no artigo 195 da Constituição Federal de 
1988 – tais como: Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins), a Contribuição Social sobre 
o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira (CPMF), à época, e a receita de 
concursos de prognósticos –, distorce o resultado final, 
apresentando a previdência e a assistência social como 
geradoras de déficit. 

Segundo a tese da professora Denise, a inclusão das 
receitas constitucionais no cálculo previdenciário rever-
teria o déficit divulgado em superávit nas contas, de-
monstrando que o sistema previdenciário não pode ser 
utilizado como o responsável pela crise econômica.

Quanto ao serviço público, sempre é bom relembrar 
que, antes da reforma da previdência, ela era um item de 
despesa do orçamento fiscal dos entes federativos e nun-
ca foi considerado um regime previdenciário e que, em 
geral, a contribuição do servidor tinha apenas o propósi-
to de custeio do benefício de pensão, finalidade hoje am-
pliada para a manutenção do sistema de aposentadorias 
e de benefícios previdenciários, sendo, portanto, incoe-
rente e falaciosa a alegação de déficit nas contas.

A reforma da previdência pública alterou o entendi-
mento, até então vigente no serviço público, de que o 
regime previdenciário se confundia com o regime jurí-
dico de trabalho, ou seja, regime estatutário e de que 
a aposentadoria do servidor correspondia, apesar do 
seu afastamento da efetividade, apenas à extensão de 
sua vinculação ao regime de trabalho, pois permanecia 
estatutário.

A reforma consolidou os Regimes Próprios, estabele-
ceu o sistema solidário de caráter contributivo social e 
patronal, além de demonstrar a necessidade de criação 
de fundos específicos, com apontamento das fontes de 
custeio e busca do equilíbrio financeiro e atuarial. 

A proposta inicial da reforma previdenciária encami-
nhada pelo Governo Federal tinha como objetivo unifi-
car os regimes de previdência dos servidores públicos 
com o Regime Geral dos trabalhadores da iniciativa pri-
vada, funcionando por meio do modelo de repartição 
simples e limitando a concessão dos benefícios ao teto 
daquele regime.

Os servidores que percebessem valores superiores ao 
referido teto poderiam optar por um regime complemen-
tar de previdência privada que funcionaria, por intermé-
dio do modelo de capitalização individual, baseado no 
sistema de contribuição definida, ou seja, o provento que 
excedesse àquele valor seria estabelecido em função dos 
valores de contribuição capitalizados ao longo do tempo 
e não mais por um sistema de benefício definido de per-
cepção de rendimentos equivalentes aos da atividade, 
face à garantia constitucional.

Entretanto, a proposta inicial não prosperou e um novo 
modelo de previdência foi formatado e consolidado, a par-
tir de 1998, com a publicação da Lei Federal n° 9.717/98 e 
das Emendas Constitucionais n° 19/98 e n° 20/98, gerando 
a uniformização das normas previdenciárias, com ênfase 
no sistema contributivo, solidário e sustentável, baseado 
no equilíbrio financeiro e atuarial.

além disso, o que não é divulgado é 
que a ação do sistema previdenciário 

na economia produz a redistribuição de 
renda entre contribuintes e beneficiários 
de forma solidária e manutenção do fluxo 

de consumo e investimentos. 
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O início do novo modelo deu-se com a publicação da 
Lei Federal n° 9.717/98, que estabeleceu a organização e 
funcionamento dos Regimes Próprios, contribuição com-
pulsória dos entes e segurados, regime contábil indivi-
dualizado, elaboração de demonstrativos financeiros, 
inspeções e auditorias internas e externas, para manu-
tenção do equilíbrio das contas, de tal forma que a arre-
cadação e o patrimônio acumulados fossem suficientes 
para o custeio presente e futuro dos benefícios. 

O sistema foi aperfeiçoado ao longo do tempo com a 
publicação de várias Emendas Constitucionais (ECs), den-
tre as quais destacamos a EC n° 20/98, que estabeleceu 
regras de inativação de idade mínima combinada com 
tempo de contribuição para aposentadoria, regras de 
transição e regras permanentes, eliminação da aposenta-
doria proporcional para novos servidores, benefícios pre-
videnciários equivalentes aos do Regime Geral, exigência 
de equilíbrio financeiro e atuarial, fiscalização pelo Minis-
tério da Previdência, além de possibilitar a criação pelo 
ente do regime complementar, de forma a eliminar a inte-
gralidade e a paridade de vencimentos aos optantes pelo 
referido regime.

Assim, entendemos que os servidores públicos já de-
ram sua cota de contribuição com a reforma, tendo sido 
penalizados com o acréscimo dos valores da contribuição 
previdenciária e estabelecimento de requisitos mínimos 
de idade e de tempo de serviço público e de contribuição 
para implemento das regras de aposentadoria.

Como a reforma da previdência dos servidores 
públicos é relativamente recente, as atenções gover-
namentais se voltam, presentemente, para o valor da 
contribuição e sistema de benefícios do regime esta-
tutário dos servidores ativos e para o Regime Geral de 
Previdência, recaindo sobre o servidor público e sobre 
o trabalhador das empresas privadas o ônus do paga-
mento dessa conta.

Com vista à renegociação das dívidas dos Estados, 
o Governo Federal encaminhou à Câmara e ao Senado 
o Projeto de Lei (PL) n° 257/2016, que acarretará sérios 
prejuízos ao serviço público. Segundo a Agência Senado, 

entendemos que a Previdência social no 
Brasil ainda é uma conquista relativamente 

recente e que não se encontra numa 
formatação definitiva, podendo ocorrer 

novos ajustes para adequação a possíveis 
alterações das políticas sociais.

em 11/04/2016, os debatedores da Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participativa (CDH) do Senado 
alertaram que o PL n° 257/2016, do Poder Executivo, 
acarretará congelamento de salários de servidores pú-
blicos, aumento da precarização e da terceirização dos 
serviços públicos, elevação das alíquotas previdenciá-
rias, privatizações, enfraquecimento de programas so-
ciais, suspensão de concursos públicos, venda de bens 
públicos e diminuição dos serviços públicos ofertados 
à população. Esse projeto está pronto para votação na 
Câmara dos Deputados.

Cabe-nos, apenas, a busca pela defesa dos direitos e 
a manutenção das conquistas dos servidores públicos, 
pois a aprovação desse PL só vai trazer mais prejuízos aos 
servidores.

Nesse contexto de mudanças, a disseminação de 
informações sobre novas propostas, regras e funciona-
mento da Previdência Municipal torna-se fundamental 
para que os servidores possam engajar-se responsavel-
mente e contribuir para a manutenção e permanência 
do sistema.

Entendemos que a Previdência Social no Brasil ain-
da é uma conquista relativamente recente e que não se 
encontra numa formatação definitiva, podendo ocorrer 
novos ajustes para adequação a possíveis alterações das 
políticas sociais.

Entretanto, a previdência pública, na sua manuten-
ção, operacionalização e busca de sustentabilidade, ba-
seada na solidariedade, deve ser defendida pelos seus 
contribuintes, pois ela se constitui num verdadeiro se-
guro para enfrentamento dos eventos aposentadoria e 
situações de risco social, custeado pelas contribuições de 
seus participantes. 
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culTura

Livros em destaque na rede de bibliotecas 
da Prefeitura Municipal aberta ao público
Consulte os livros no catálogo bibliográfico do sistema 
Pergamum – gerenciado por bibliotecários na internet  
http://pergamum.procempa.com.br/biblioteca/index.php

Biblioteca pública Josué Guimarães da SMC 
Tel. 3289.8079 – bibliot@smc.prefpoa.com.br

SCHEREINER, Martina. A menina e o monstro e algumas 
pedras no caminho. Porto Alegre: Ed. do autor, 2016. 

Biblioteca Jorn. Roberto E. Xavier da SMAM – Sede 
Tel. 3289.7520 – biblioteca@smam.prefpoa.com.br

MARCHI, Marlene Machado; BARBIERI, Rosa Lía; HEIDEN, Gustavo (Ed.). Cores e 
formas no bioma pampa: gramíneas ornamentais nativas. Pelotas: EMBRAPA, 2009.

Biblioteca Ecológica Infantil Maria Dinorah da SMAM - parcão
Tel. 3289.7519 - biblioteca@smam.prefpoa.com.br

BELLINGHAUSEN, Ingrid Biesemeyer. personagens encantados.  
2. ed. São Paulo: DCL, 2013. 24 p. ISBN 9788536804477.

Biblioteca da Escola de Gestão pública da SMA
Tel. 3289.1019 – biblioteca@sma.prefpoa.com.br

ELLIOT, Jay. Steve Jobs: o estilo de liderança para uma nova geração. 
São Paulo: Lafonte, 2011. 255 p. ISBN 9788576358909.

Biblioteca da SMED 
Tel. 3289.8612 – biblioteca@smed.prefpoa.com.br

GORDON, Noah. O físico: a epopeia de um médico 
medieval. Rio de Janeiro: Rocco, 1988. 590 p.

Centro de Documentação e Memória Capitólio 
Tel. 3289.7464 - pesquisacapitólio@gmail.com  
Acervo disponível para pesquisa local e visualização de filmes sob agendamento.

Truz, Alice Dubina. Entre lanternas mágicas e cinematógrafos: as origens do 
espetáculo cinematográfico em Porto Alegre: 1861-1908. São Paulo: Terceiro Nome, 2010.
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OPINIãO

Como ser um bom gestor público
O profissional da administração, para ser  
um bom gestor público, deve ter princípios  
altamente elevados, como: 

   ser cidadão ético, coerente, líder, responsável e 
ter humildade para ouvir e entender os anseios da 
nossa sociedade. Nos dias atuais e nesse mundo glo-
balizado a exigência por boas práticas de gestão tor-
na-se cada vez maior;

   estar bem preparado, se capacitando sempre, efe-
tuar benchmarking – trocar experiências com outros 
órgãos públicos – e buscar soluções satisfatórias nos 
serviços prestados à população, tornando-os ade-
quados, céleres e dignos;

   ter transparência na sua forma de agir e trabalhar 
pelo bem das pessoas – cidadãos e funcionários – 
em prol de um crescimento da sua organização e de 
sua cidade-estado-nação;

   dar maior eficiência, eficácia e efetividade à má-
quina pública, com vistas a preservar o bem públi-
co de situações que podem ocorrer por interesses 
diversos;

   como vivemos num mundo de grandes adversidades 
é importante que o gestor público tenha persistên-
cia e resiliência;

   saber investir em sistemas de controles para coibir 
o mau uso da máquina pública – ser rápido em apurar 
denúncias, como exemplo de boa conduta – e aplicar 
sempre os preceitos constitucionais.

Com o crescente aumento de gestores públicos qualifica-
dos no quadro funcional, os entes públicos melhoram sua 
performance organizacional e, por consequência, me-
lhoram o atendimento para o cidadão em seus diversos 
segmentos.

Publicado na Revista Brasileira de Administração,  
v.25, n. 111, p. 65, mar./abr. 2016.

Rita de Cássia Reda Eloy 
SMA, Administradora, CRA 10.610, 
Presidente da Câmara de Gestão 
Pública do CRA-RS, 
rittaeloy@hotmail.com

Por Rita de Cássia Reda Eloy
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NOTícIaS

A presidente da Astec, biól. Isabel Junqueira, acompanhada do diretor 
Financeiro, eng. Carlos Bernd, e do vice-presidente do Conselho Deliberativo, 
adm. Adalberto Pio de Almeida, entregou à secretária municipal de Planejamento 
Estratégico e Orçamento, Izabel Matte, a listagem de sugestões para redução de 
gastos da prefeitura
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Astec entrega sugestões ao governo 
para redução de gastos na Prefeitura
O encontro entre os representantes da Astec (a 
presidente Isabel Junqueira, o diretor Financei-
ro, Carlos Bernd, e o vice-presidente do Conselho 
Deliberativo, Adalberto Pio de Almeida) e a secre-
tária municipal de Planejamento Estratégico e 
Orçamento, Izabel Matte, foi na quinta-feira, 09 de 
junho. Na sexta-feira, dia 10, a Astec protocolou 
cópia do documento para abertura de processo 
administrativo, sob n° 001.007507.16.0, a fim de 
acompanhar a tramitação das sugestões no inte-
rior do governo.
O documento oferece 42 sugestões para a redu-
ção das despesas do município. Elaborado pela 
Astec por meio da compilação de propostas en-
caminhadas pelos associados, que atenderam 
intensamente ao chamado da associação para 
contribuírem com a prefeitura no sentido quali-
ficar e racionalizar os gastos públicos.
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Municipários distribuem 
carta contra a precarização 
do serviço e em defesa 
dos direitos
Na Jornada de Luta dos Trabalhadores Con-
tra a Precarização dos Serviços Públicos 
e em Defesa dos Direitos, os servidores da 
PMPA distribuíram carta aberta à popula-
ção, como deliberado em assembleia geral 
de 05 de maio último. O ato foi realizado ao 
meio-dia, da terça-feira, 10 de maio, na Es-
quina Democrática, quando os municipários 
conversaram com população e explicaram a 
situação dos servidores.
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NOTícIaS

A equipe do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) 
informa que a primeira das intervenções previstas no 
escopo do repasse do Progama de Aceleração do Cres-
cimento, o PAC Prevenção, já está em fase de licitação. 
O edital para a contratação da elaboração do projeto 
executivo e das obras de ampliação do sistema de ma-
crodrenagem da bacia hidrográfica do Arroio da Areia 
foi publicado em 04 de abril deste ano, e a abertura das 
propostas ocorreu em 24 de maio último. Dois licitan-
tes apresentaram propostas: Consórcio Arroio da Areia 
(formado pelas empresas TIISA - Infraestrutura e Inves-
timentos S.A., DP Barros Pavimentação e Construção 
Ltda., Arvek Técnica e Construção Ltda., Hidrostudio En-
genharia Ltda. e Trail Infraestrutura Ltda.) e Consórcio 
ACA Brasil/Angolaca/ACA/RGS/LC (formado pelas empre-
sas Alberto Couto Alves - Brasil Ltda., Angolaca Constru-

ções S.A., Alberto Couto Alves S.A., RGS Engenharia Ltda. 
e LC Automação Ltda.).

Trata-se de uma licitação na modalidade Contrata-
ção Integrada do Regime Diferenciado de Contratações 
e já foram abertas as propostas de preços, tendo sido 
atingido um desconto de aproximadamente 5,71% so-
bre o preço máximo estipulado pela Administração. 
Atualmente, a equipe designada pelo DEP está anali-
sando as propostas técnicas apresentadas, para poste-
rior cálculo do valor final de cada licitante. Há previsão 
de que a da sessão final para divulgação das notas e 
habilitação da empresa vencedora ocorra até o final de 
junho/2016.

A expectativa é de que as obras solucionem proble-
mas de alagamentos que têm trazido prejuízos aos cida-
dãos porto-alegrenses há anos.

Primeira intervenção do PAC 
Prevenção está sendo licitada

01/02/201213/01/2011 14/03/2012 17/09/2012 
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NOTícIaS

Sindicato de Jornalistas 
exige concurso para 
Prefeitura de Porto Alegre
Há 16 anos não é realizado concurso público para a fun-
ção de jornalista na Prefeitura de Porto Alegre. A falta de 
atenção por parte dos gestores do Executivo municipal 
gera uma lacuna no quadro de funcionários da adminis-
tração direta para o cargo de Técnico em Comunicação 
Social: das 81 vagas existentes, somente 30 estão preen-
chidas por servidores de carreira.
Mesmo com as reiteradas manifestações realizadas pelo 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do 
Sul (Sindjors) e pela Associação dos Profissionais de Comu-
nicação Social da Prefeitura de Porto Alegre (AsscomPoa), 
alertando para os riscos do atual arranjo da comunicação 
pública na gestão municipal, não se observa interesse para 
resolução desta demanda.
Com a defasagem de profissionais de carreira, as vagas 
são preenchidas por funcionários com Cargo em Comis-
são (CCs). Atualmente, mais de 80 CCs exercem estas ati-
vidades, sendo, em muitos casos, o único responsável 
pela comunicação do setor.
Diante da gravidade da situação, considerando que a 
continuidade do serviço será diretamente afetada com 
uma troca de gestão, o Sindjors protocolou no Ministé-

Milton Simas, presidente do Sindjors, Rita Becco e Cristine Rochol
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rio Público Estadual representação contra a Prefeitura 
de Porto Alegre, cobrando a realização do concurso e 
pedindo que o MP acione o Executivo para que tome as 
medidas cabíveis.
O documento contendo a argumentação em defesa desta 
tese foi protocolado no dia 29 de março último, pelo pre-
sidente do Sindicato dos Jornalistas, Milton Simas, acom-
panhado das servidoras municipais Cristine Rochol, Már-
cia Martins Maia e Rita Becco, que preside a AsscomPoa. 
Na oportunidade, Simas reiterou a defesa da entidade 
pela realização do concurso público e em favor da função 
do comunicador de carreira para o bom desempenho das 
atividades e preservação da memória da cidade.

GT “Isonomia sem Perdas” 
Após as manifestações do Ministério Público 
(MP), acolhidas pela 5a Vara da Fazenda Públi-
ca, que entendeu que a Lei Complementar n° 
768/2015 e a Lei Ordinária n° 11.922/2015 não 
cumpriram com a retirada do efeito cascata 
no cálculo da remuneração dos servidores da 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), a 
Astec criou o Grupo de Trabalho (GT) “Isonomia 
sem Perdas”, composto pelos conselheiros Mar-
gareta Baumgarten e Sérgio Brum; os diretores 
Adroaldo Corrêa e Herni Michel e os sócios Maér-

cio Cruz e Dalvin de Souza, para acompanhar o 
desenrolar do processo e agregar ao Simpa e à 
Procuradoria Geral do Município (PGM), repre-
sentantes legais dos servidores na defesa da 
alegação. O GT “Isonomia sem Perdas” tam-
bém recebeu a atribuição de discutir a correção 
isonômica de gratificações aos técnicos que 
ainda não as percebem. Dessa forma, a Astec  
continua participando, acompanhando e so-
mando esforços às Associações e ao Simpa na 
defesa dos interesses dos técnicos.
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NOTícIaS

Astec na luta pela GID
No último dia 04 de abril, a Gratificação de Incentivo ao 
Desempenho (GID), conquistada pelos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas da Secretaria Municipal da 
Administração (SMA), por intermédio da Lei Municipal n° 
11.242, completou quatro anos. Além da lei, no mês de 
março, completaram-se três anos de tramitação do pro-
cesso n° 001.012654.13.2, por diversos órgãos. O proces-
so estabelecia nova redação ao artigo 9° da referida lei, 
cuja interpretação era a justificativa da Prefeitura para 
não estender o cumprimento do direito a aposentados 
e pensionistas. Mais um passo na tentativa de solucio-
nar definitivamente a questão e estender o pagamento 
da GID aos aposentados e pensionistas, foi dado no dia 

29 de março, quando Astec, Acespa, Asta e Comissão de 
Aposentados e Pensionistas da SMA estiveram reunidas 
com o Simpa, na sede do Sindicato, em uma assembleia 
de aposentados da SMA. A Astec foi representada por sua 
presidente, bióloga Isabel Junqueira, e pela diretora de 
Relações com os Aposentados e Pensionistas, arquiteta 
Josane Gauer. O pleito integra na pauta de reivindica-
ções dos aposentados, discutida na Reunião de Núcleo 
dos Aposentados da Astec, no dia 05 de abril, e integran-
do a Pauta de Reivindicações da entidade. No fecha-
mento dessa edição, a perspectiva era de que a redação  
do artigo 9°, que impedia o pagamento, fosse votada  
até 04 de julho.

Astec apoia movimento de odontólogos para incorporar 
proventos de aposentadoria à gratificação

Secretarias municipais têm novos titulares

A Astec, junto com representantes do Simpa e dos pro-
fissionais da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), esteve 
reunida com a vereadora Sofia Cavedon, no dia 18 e abril. 
O objetivo foi solicitar apoio do Legislativo Municipal ao 
anteprojeto de lei complementar que busca tratar com 
equidade e isonomia a incorporação dos proventos de 
aposentadoria à gratificação prevista no art. 71 da Lei n° 
6.309, de 28 de dezembro de 1988, por lotação e exercí-
cio, aos servidores que desempenham suas atividades 
no Hospital de Pronto Socorro, nos Pronto-Atendimentos 
Cruzeiro do Sul, Bom Jesus e Lomba do Pinheiro, Hospital 
Materno-Infantil Presidente Vargas, Coordenação Munici-
pal de Urgência, Samu e demais hospitais, pronto-atendi-
mentos da rede a serem criados ou aos que passarem à 
responsabilidade gerencial do Município, em decorrência 
da municipalização da saúde.
A presidente da Astec, biól. Isabel Junqueira, e a conse-
lheira deliberativa da Astec, enf. Lurdes Tura, junto com 

Eles substituem os secretários que irão concorrer às elei-
ções de outubro deste ano. A Secretaria Municipal de 
Administração (SMA) tem novo titular. É Paulo Guima-
rães, empossado em 31 de março, em substituição a Elói 
Guimarães. Na ocasião, outros 10 titulares de diferentes 
órgãos municipais deixaram seus cargos, sendo dada a 
posse a novos gestores. Os novos titulares assumiram no 
lugar dos secretários que deixam seus cargos para con-
correr nas próximas eleições municipais, em outubro des-

te ano. São eles: Elói Guimarães (Administração – SMA), 
Luiza Neves (Trabalho e Emprego – SMTE), Mauro Zacher 
(Obras e Viação – Smov), André Carús (Limpeza Urbana – 
DMLU), Mauro Moura (Meio Ambiente – Smam), Valter Na-
gelstein (Urbanismo – Smurb), Raul Cohen (Acessibilidade 
e Inclusão Social – Smacis), Tarso Boelter (Esgotos Pluviais 
– DEP), José Freitas (Segurança – SMSEG), Nelcir Tessaro 
(Defesa Civil – Gadec) e Luciano Marcantônio (Direitos Hu-
manos – SMDH).

A Astec reuniu-se com representantes do Simpa e da SMS, 
em apoio ao movimento dos odontolólogos

os demais representantes do Simpa e dos profissionais 
da SMS, solicitaram que a vereadora interceda para que 
os demais parlamentares apoiem o Projeto de Lei que de-
verá ser apresentado à Câmara, nos próximos dias. Sofia 
Cavedon comprometeu-se com o pleito.
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Servidores do DMAE 
promovem apitaços em 
defesa da GDAE

Núcleo Astec-SMAM em defesa do pagamento de 
horas extras de atendimento dos efeitos do temporal

Apitar para promover um barulho ensurdecedor foi uma 
tática de mobilização dos servidores do DMAE, na luta 
pela Gratificação de Desempenho de Atividade Essen-
cial (GDAE). Foram meses de paradas e apitaços, duran-
te os turnos de trabalho, em uma mobilização que deu 
resultado. No fechamento desta edição, a perspectiva 
era de aprovação da gratificação até 04 de julho.

Os funcionários das Zonais, Parques e Viveiro da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente (SMAM) reuniram-se na 
sede da Zonal Centro da Secretaria, na manhã do dia 25 
de fevereiro, para exigir o pagamento imediato das horas 
extras de janeiro e fevereiro de 2016, que excederam o li-
mite de horas determinado pelo governo à Secretaria, em 
função das atividades realizadas para remediar os efeitos 
do temporal de 29 de janeiro último.
A gerente da Zonal Centro tomou a frente das negocia-
ções por telefone com o gabinete da SMAM, exigindo res-
posta escrita. O processo foi acompanhado no local por 
conselheiros do Núcleo Astec/SMAM, biól. Eduardo Ola-
barriaga e eng. agr. Alexandre Panerai, e pela diretora do 
Sindicato dos Municipários (Simpa), Maria José da Silva, a 
Zezé, entre outras gerências e chefias.
Ao final, os funcionários receberam e-mail da secretária do 
Meio Ambiente em exercício, Ilza Berlato, desculpando-se 
pelos transtornos e prometendo pagamento por via de fo-
lha suplementar até o dia 15 de março, o que ocorreu, sob 
o acompanhamento do Núcleo Astec-SMAM.

Apitaço em 18 de fevereiro, na Hidráulica da 24 de Outubro: 
a mobilização dos servidores assegurou a conquista da GDAE

Os funcionários da SMAM se reuniram na Zonal Centro 
para exigir o pagamento das horas extras
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NOTícIaS

Regulamentação da Gratificação de Incentivo 
à Qualidade no SUS é aprovada
O projeto de lei (PL) que regulamenta a Gratificação de In-
centivo à Qualidade da Gestão no SUS e a Gratificação de 
Incentivo à Qualidade da Atenção no SUS (GIQs) foi apro-
vado, pela Câmara Municipal, no dia 02 de maio, contem-
plando os trabalhadores da Saúde lotados nos setores de 
atenção básica, na vigilância sanitária e no prédio sede. 

A medida estabelece a incorporação da GIQ na aposen-
tadoria dos servidores, a partir de agosto de 2016, ob-
servando os critérios que já existentes (entre eles, os 
períodos de 15 anos de atuação na Secretaria Municipal 
da Saúde e 20 anos de serviço público). O PL aguardava 
sanção do prefeito até o fechamento desta edição.
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22 aNOS dE FuNdaÇãO

Entidade alinhada com seu tempo, a Astec come-
morou seus 22 anos de fundação, no dia 08 de junho, 
com um grande presente, lançado em um happy 
hour no qual os sócios relembraram a caminhada de 
mais de duas décadas e confraternizaram. Foi o lan-
çamento do novo site da entidade e a apresentação 
do novo sistema de gestão de informações para a se-
cretaria da associação.

Com um design moderno, amigável e com mui-
tas novas funcionalidades úteis aos associados, o 
novo site da Astec foi saudado pelos participantes 
do evento. Rafael Teixeira, diretor da DWD Multicom, 
responsável pelo desenvolvimento da ferramenta, 
explica que o processo de consolidação continua pe-
los próximos três a seis meses. Durante essa etapa, 
os usuários poderão sugerir melhorias para o site.

Foram realizados estudos pela diretoria e a jor-
nalista que alimenta o sistema, para agregar mais 
valor ao site, com itens como a inclusão dos menus 
Legislação, com links para acesso a busca de leis e 
projetos de leis, com busca em sites oficiais, e ainda, 
Informações Úteis, com ferramentas para buscas de 
processos, publicações institucionais e outras fontes 
de pesquisa, entre outros itens.

As presidentes do Conselho Deliberativo, Dione Borges, e da Astec, 
Isabel Junqueira, cortam o bolo de aniversário

Tales Souza, da Siac, responsável pelo novo sistema de 
gerenciamento de dados da secretaria da Astec, e Rafael 
Teixeira, diretor da DWD, que assina o novo site da Astec

Ao anunciarem os lançamentos, as presidentes do Conselho 
Deliberativo, Dione Borges, e da Astec, Isabel Junqueira, lembraram 
que as novas ferramentas agregam valor à entidade, na medida em 
que atualizam tecnologias, conferindo modernidade, agilidade e 
rapidez aos serviços

astec lança site novo e sistema 
de gestão de informações
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Essa é a terceira renovação do site da entidade, 
desde que foi inaugurado, em 2004, quando a Astec 
foi a primeira associação de servidores da Prefeitura 
de Porto Alegre a adotar esse tipo de ferramenta de 
comunicação. Agora, mais uma vez, a Astec inova, dis-
ponibilizando um canal que otimiza a interação rápi-
da e eficaz com os associados.

Outra novidade foi a implantação do sistema in-
tegrado de automação comercial na secretaria da 
Astec, que conferiu grande agilidade e rapidez ao tra-
balho. Atividades que antes levavam horas para se-
rem realizadas e demandavam um tempo longo para 
fornecer documentos e informações aos associados, 
agora podem ser resolvidas com dois ou três cliques 
e um envio por email. De acordo com Tales Souza, da 
Siac Ltda., responsável pelo desenvolvimento e im-
plantação do sistema, além dos serviços de gestão 
dos dados e da possibilidade de cruzamento de infor-
mações de diferentes áreas da secretaria, em novem-
bro acontecerá também uma conexão do dispositivo 
para a realização das eleições online da Astec com o 
novo site, oferecendo maior conforto e agilidade aos 
associados também na hora da votação.

Novo site: www.astecpmpa.com.br 
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A ARq. pATRÍCIA TSCHOEpKE, 
da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMURB), 
e o namorado Eduardo Fernandes, viajaram pelo 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A ARq. SANDRA LAUFER 
fez uma seleção de fotos da Viagem 
Arquiteturar aos escritórios de Normam 
Foster e Zaha Hadid em Londres, Bjarke 
Ingels Group – BIG em Copenhage, e 
uma esticadela a Malmo na Suécia, em 
2013. Tudo organizado pelo Instituto de 
Pós-Graduação (IPOG) para 30 de seus 
alunos do Brasil inteiro dos cursos de 
pós-graduação de Iluminação e Design 
de Interiores e do Master em Arquitetura. 
Sandra foi a única gaúcha na missão.

A ARq. MARILU MARASCHIN  
visitou as belezas da Ásia, em 2013. 

TurISmO

Nesta seção, nossos associados publicam 
fotos de suas viagens pelo mundo afora. 

Mande as suas também para

Pelo mundo

 asteccomunicacao@gmail.com 

MariLU e vera 
teiXeira eM YiHe YUaN 
(PaLÁCiO de verãO), 
BeiJiNG, CHiNa

GraNde MUraLHa da CHiNa, 
treCHO BaNdaLiNG, BeiJiNG, CHiNa

MONte viCtOria PeaCk, 
HONG kONG, CHiNa

HaNdeLsBaNkeN 
MaLMO

serra dO riO dO rastrO, 
eM BOM JardiM da serra (sC)

rs-020,
eM direçãO 
à taiNHas

CâNiON FOrtaLeza 
NO MUNiCíPiO de 
CaMBarÁ dO sUL (rs)

tUrNiNG tOrsO, saNtiaGO 
CaLatrava eM MaLMO

CONteMPLaçãO aO COraçãO 
FiNaNCeirO de LONdres dO aLtO da 
sHard OF GLass, reNzO PiaNO
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meu hobby, 
meu estilo de vida!

O arquiteto conta que desde jovem gosta de dançar, 
de animais (especialmente dos cavalos) e de dirigir qual-
quer coisa que se mova. Por isso, no seu sonho de guri 
estava um ônibus! “Nada melhor do que viajar, sair da 
rotina, buscar o novo”, diz Pochmann. “E, se for dirigin-
do, melhor ainda”, completa. 

Agora aposentado somente com dia e hora marcada 
para sair, o que importa é curtir cada instante do “fazem”! 
Sim, o verbo é esse mesmo, na primeira pessoa do plural, 
porque a namorada o acompanha há 43 anos, nos moldes 
que ele conta, empolgado: “Minha namorada conquistei 
dançando. Depois de dançarmos vieram as apresentações 
e eu, cheio de orgulho, me apresentei como funcionário da 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre, na ilustre Secretaria 
Municipal de Obras e Viação! Mas, bah, currículo para guria 
nenhuma desprezar! Em seguida, apareci com uma ‘caran-
ga’, e o namoro estava feito! Sim, a sogra sempre estava na 
carona, e nós dançando, viajando, e eu dirigindo”.

À participação no Movimento Tradicionalista Gaú-
cho, somaram-se a gastronomia, o jeito de vestir, o gos-
to pela lida com o cavalo, e eis aí o hobby de Pochmann, 
que lhe proporcionou grandes amigos e muitas viagens, 
sempre acompanhado da esposa e filhos. Vieram os 
convites para assumir a direção de entidades tradicio-
nalistas e, além de hobby, tornou-se compromisso, mas, 
sobretudo, uma maneira de ser e de viver muito alegre.

mEu HOBBY

Neste meio tempo, para distrair, associou-se a um 
clube de antigomobilismo: o Miura Clube Gaúcho de An-
tigos, onde curte brinquedos de gente grande. “Sou me-
cânico, chapeador, pintor, motorista e viajante”, afirma 
o arquiteto aposentado, referindo-se aos seus “brinque-
dos”, o “Azulzinho”, um Fiat 147 ano 1980, e um ônibus 
Mercedes Benz 1975, com os quais já viveu muitas emo-
ções e percorreu muitas distâncias.

Quarenta e um anos de vida profissional se passaram 
dedicados a “nossa linda capital mundial dos gaúchos”, 
como ele chama Porto Alegre. E, aos colegas, recomen-
da: “Escolham atividades que possam integrar a família 
e amigos de forma alegre e com constante renovação, 
sem rotinas. Somem a tudo isso as mídias sociais para se 
manterem junto aos demais e terem espaço para contar 
suas façanhas, pois escrever também é um ótimo hobby”. 
E finaliza a entrevista à Revista da Astec: “Por isso, e muito 
mais que não coube aqui, dirijo os olhos aos céus agrade-
cendo ao Patrão do Universo por todo esse regalo”.

O arquiteto Vitor Hugo Pochmann irradia alegria e um 

dos motivos é o orgulho de ter desempenhado a atividade 

de funcionário da Prefeitura Municipal de Porto Alegre 

naquela que ele adjetiva como a “ilustre” SMOV.
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dESTaquES

Denise Regina dos 
Santos Barcelos

Técnico em 
Treinamento e Seleção SMA

Giovane Rodrigues 
da Silva Administrador PGM

Lúcia Trajano Médica SMS

Luiz Felipe 
Feijó Sillva Administrador DEMHAB

Paulo Ricardo 
Lannes de Souza Engenheiro Civil SMGES

Bem-vindos, 
novos sócios! 

Datas 
profissionais

Fortaleça sua entidade: 
traga um novo sócio!

22 AnosASTEC

Nossa festa de aniversário 
já está sendo preparada.

Agende-se:
14 de outubro, no Restaurante Panorama da PUCRs, 

com boa música, boa comida, boa bebida e muita diversão.

ESSE EVENTO É PARA VOCÊ!

Parabéns aos técnicos que trabalham para  
construir uma Porto Alegre sempre melhor!

Janeiro
20 Dia do Farmacêutico
24 Dia do Aposentado
29 Dia do Jornalista

Fevereiro 01 Dia do Publicitário
Março 12 Dia do Bibliotecário

12 Dia do Enfermeiro
15 Dia do Assistente Social
29 Dia do Estatístico
30 Dia do Geólogo

Junho 04 Dia do Procurador Municipal
Julho 12 Dia do Engenheiro Florestal
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Vem aí 

ElEIÇÕES 

Contribua com sua entidade: forme sua chapa!

Associativismo forte se faz com unidade e ação.

Novembro de 2016



Sociedade Germânia
Av. Independência 1299 - 6o e 7o andar
Moinhos de Vento - Porto Alegre/RS

E-mail: germania@cpovo.net
(51) 3311.9194 / 3312.2254

www.sociedadegermania-poa.com.br

Celebre seus momentos especiais nos 
salões da Sociedade Germânia

Centro de Eventos
• Ambientes climatizados
• Gerador de energia cortesia
• Estacionamento cortesia


