
ORGANIZAÇÕES SIGNATÁRIAS
Associação de Micro e Pequenas Empresas - AMPE Rio do Sul

Associação Empresarial de Rio do Sul - ACIRS

Associação Mover Caminhos - AMC/SC

Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio do Sul - CDL 

JCI Rio do Sul

Lions Clube Rio do Sul - Bela Aliança

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB Rio do Sul

Observatório Social do Brasil - OSB Rio do Sul

Sindicato das Indústrias da Confecção e Vestuário - SINFIATEC

Sindicato das Indústrias da Construção Civil - SINDUSCON

Sindicato das Indústrias Metalúrgicas - SIMMMERS

Sindicato do Comércio Varejista - SINDICOMÉRCIO

Sindicato dos Contabilistas - SINDICONT

Sociedade Maçônica Regional - SOMAR



2/6

A Constituição Federal, em seu 

artigo 205, estabelece que “a 

educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.

É legítimo, portanto, que a sociedade interaja e 

participe dos debates que possam implicar na 

qualidade e na disponibilidade destes serviços 

oferecidos ao cidadão. É inegável, também, que 

conquistas como o Piso Nacional do Magistério 

são avanços que não devem retroceder.  

Preocupadas, todavia, com os debates 

envolvendo a proposta de alteração da Lei 

Complementar 75/2001 e com o volume de 

recursos públicos já investidos na educação pelo 

município de Rio do Sul, as entidades signatárias 

sentem-se no dever de se manifestarem:

MANIFESTO PÚBLICO SOBRE O REAJUSTE DO MAGISTÉRIO DE RIO DO SUL
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Considerando que o município aplicou 37,60% 

(2020), 35,84% (2019), 32,12% (2018), 37,34% (2017) 

das receitas provenientes de impostos, 

compreendidas as decorrentes de transferências, 

com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, 

quando o mínimo constitucional é de 25% (Art. 212 

da Constituição Federal) - Fonte: Tribunal de 

Contas de Santa Catarina;

Considerando que o percentual supracitado 

investido por Rio do Sul foi o segundo maior 

entre todos os 295 municípios de Santa Catarina 

(2020), de acordo com pesquisa realizada pelas 

instituições signatárias no Portal do Tribunal de 

Contas;

Considerando que a aplicação de mais de 35% 

das receitas provenientes de impostos, 

compreendidas as decorrentes de transferências, 

em educação, já foi alvo de questionamentos, 

inclusive, por técnicos do Sistema de Informações 

sobre Orçamentos Públicos em Educação, sob o 

risco de “inviabilizar qualquer gestão”;

Considerando que mesmo a utilização de 92,49% 

de todos os recursos recebidos do FUNDEB foi 

capaz de custear apenas 54,54% da 

remuneração dos profissionais da educação de 

Rio do Sul em 2020 – Fonte: Portal da 

transparência de Rio do Sul
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http://servicos.tce.sc.gov.br/sic/home.php?id=421480&idmenu=municipio&menu=limite-constitucional-educacao
http://servicos.tce.sc.gov.br/sic/home.php?id=421480&idmenu=municipio&menu=limite-constitucional-educacao
http://servicos.tce.sc.gov.br/sic/home.php?id=421480&idmenu=municipio&menu=limite-constitucional-educacao
http://servicos.tce.sc.gov.br/sic/home.php?id=421480&idmenu=municipio&menu=limite-constitucional-educacao
https://riodosul.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/3/item/8/tipo/1
https://riodosul.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/3/item/8/tipo/1
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Considerando que somente a remuneração dos 

profissionais (R$ 58.722.499,99) consumiu 

82,20% do total investido pelo município na 

educação (R$ 71.434.246,33) em 2020, reduzindo 

a capacidade de manutenção de escolas e de 

outros tantos investimentos primordiais para a 

melhoria dos resultados da educação - Fonte: 

Portal da transparência de Rio do Sul

Considerando a recomendação da Confederação 

Nacional dos Municípios sobre a necessidade de 

alteração do critério de atualização do valor do 

piso nacional dos professores, com sugestão para 

adoção do Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC) para o reajuste do piso – 

Fonte: Confederação Nacional dos Municípios;

Considerando que a atualização do valor do piso 

nacional do magistério pode chegar a 31,3% em 

janeiro de 2022 e que a manutenção do atual 

formato de reajuste para todos os profissionais 

poderia representar impacto estimado em 

R$ 17,5 milhões/ano nas contas públicas 

municipais;

Considerando que o reajuste supracitado 

também seria estendido a aposentados e 

pensionistas do magistério, gerando déficit 

atuarial estimado de R$ 20 milhões já em 2022, 

de acordo com dados fornecidos pelo Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos;
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https://riodosul.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/3/item/8/tipo/1
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Publicada%20nova%20Portaria%20Interministerial%20do%20Fundeb_%20novos%20valores%20do%20VAAF-MIN%20e%20VAAT-MIN%20(VICTOR)_1.pdf
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Considerando que desde a implantação do Plano 

de Carreira do Magistério (2009), a categoria 

recebeu quase 100% a mais de reajuste em 

comparação com os demais servidores do 

município;

Considerando que o município de Rio do Sul tem 

cumprido com suas obrigações relacionadas ao 

pagamento do Piso Nacional do Magistério, 

tendo, inclusive, uma das melhores remunerações 

do estado de Santa Catarina;

Considerando a necessidade  de 

autodeterminação do município em definir os 

aumentos reais dos níveis superiores ao Piso 

Nacional do Magistério, com vistas à 

responsabilidade fiscal;

Considerando que os maciços investimentos 

realizados na educação não têm refletido de 

forma proporcional na melhoria dos indicadores 

da educação básica no município:

As instituições signatárias se manifestam 

FAVORÁVEIS à proposta de alteração da Lei 

Complementar 75/2001, que prevê a mudança 

no formato de reajuste da tabela do magistério 

no município de Rio do Sul.
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A aprovação da matéria pela Câmara de 

Vereadores é imprescindível para que o município 

não comprometa suas finanças, o Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Públicos de 

Rio do Sul e mantenha a capacidade de realizar 

investimentos fundamentais para a própria 

educação e nas mais diversas áreas. 

Com a aprovação, o Piso Nacional do Magistério 

continuará sendo respeitado em Rio do Sul e os 

profissionais da educação terão reajustes anuais 

realizados pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumiror (INPC), como todos os demais 

servidores do município.

Rio do Sul, 16 de dezembro de 2021
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