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Cálculo do Impacto Financeiro da Reivindicação Salarial dos
Trabalhadores do CEETEPS
A reivindicação salarial da data-base 2006 é composta por três itens:

1. Reajuste salarial de 30% a partir de 1º de maio;
2. Parcelas semestrais de 10% para recomposição das perdas salariais, com início
de aplicação em 1º de junho;
3. Aplicação automática do enquadramento de 2 referências para os servidores não
docentes.
• A reivindicação global significa um impacto de 26,927% sobre a folha de
pessoal e encargos liquidada em 2005, cujo montante foi de R$
202.230.837,00, descontadas as gratificações, abonos e bônus mérito, itens sobre
os quais o reajuste não incide, de forma que, o VALOR TOTAL ESTIMADO

PARA ABSORVER A REIVINDICAÇÃO DA DATA-BASE DE 2006 É
DE R$ 239 milhões.

O valor previsto para pessoal e encargos no orçamento para 2006 é R$ 216.219.713,00.
• Assim, para atender plenamente a reivindicação salarial dos trabalhadores
do CEETEPS, a suplementação seria de 23 milhões, ou, algo em torno de

10% sobre a folha de pessoal já pretendida pelo governo.
• Tendo em vista a série histórica da folha de pagamento, à exceção do ano
de 2005, em todos os outros anos o valor realizado da folha de pagamento
foi 15% superior ao valor previsto, como nossa reivindicação global requer
aproximadamente 10% de suplementação, acreditamos ser possível e viável ao
Estado atender a reivindicação salarial dos trabalhadores das ETES e FATECS
do Centro Paula Souza.

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

pessoal para fins dos limites da LRFiscal foi de R$ 25.392.654.000,00,
ficando R$ 3 bilhões abaixo do limite legal e cerca de R$ 2 bilhões abaixo
do limite prudencial, sendo este mais um dado a contribuir para o atendimento

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

insignificante, comparado ao montante disponível.
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Para CONTRIBUIR no processo de discussão das reivindicações salariais, a Diretoria
Executiva do SINTEPS também calculou o impacto para cada uma das parcelas da nossa
reivindicação. Assim, os valores ESTIMADOS PARA ABSORVER A REIVINDICAÇÃO,
NA FOLHA DE 2006 SERIAM:
1. APENAS 30% PARA TODO O PESSOAL: R$ 221 milhões
2. APENAS 30% E 2 REFERÊNCIAS: R$ 227 milhões
3. APENAS 30% E DOIS REAJUSTES SEMESTRAIS: 234 milhões
Ou, em termos de suplementação:
1. R$ 5 milhões, ou, o equivalente a 2,3% de variação entre a folha prevista e a liquidada;
2. R$ 18 milhões, ou o equivalente a 8% de variação entre a folha prevista e a liquidada;
3. R$ 21 milhões, ou equivalente a 9,72% de variação entre a folha prevista e a liquidada.
• Tendo em vista as argumentações fundamentadas que nos permitem afirmar que além
de possível, é viável o atendimento da reivindicação salarial global dos trabalhadores do
CEETEPS, muito mais possíveis e viáveis são as simulações acima descritas.
• Tendo em vista ainda o importante papel que as ETES e FATECS representam

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

São Paulo, junho de 2006. A Diretoria Executiva
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