NOTA PARA OS ASSOCIADOS DA AGGEB
Posicionamento acerca do Projeto de Lei que majora a alíquota da
contribuição previdenciária dos servidores estaduais e outros

Por meio da presente nota, a Associação dos Gestores Governamentais do Estado da
Bahia vem a público posicionar-se contra a aprovação dos projetos de lei e de emenda
constitucional encaminhados à Assembleia Legislativa pelo Senhor Governador do Estado
da Bahia, em especial do que trata do aumento de 2% da alíquota de contribuição
previdenciária do servidor estadual.
A AGGEB não admite que recaiam sobre os servidores públicos estaduais os efeitos da
gestão ineficiente da coisa pública baiana, sob a liderança do atual Governador. Sem
entrar no mérito do cabimento ou impacto das mudanças ora proposta, não há nos
projetos encaminhados nada que não pudesse ter sido tratado no primeiro ano da gestão
do atual Governador. Encaminhá-las apenas num momento de arrocho, após 3 (três)
anos sem recomposição remuneratória demonstra evidente permissividade com as
causas dos problemas que nos trouxeram até aqui, denotando que os mesmos não
foram adequadamente administrados.
Mesmo ciente de que essa não tem sido a postura governamental até o presente
momento, registramos que a AGGEB encontra-se aberta ao dialogo com o atual Governo,
no intuito de prospectar e debater medidas substitutivas à majoração da alíquota
previdenciária, que contribuam para o alcance do equilíbrio financeiro do Estado da
Bahia, sem, contudo, arrochar ainda mais a remuneração dos servidores públicos.

Por fim, esperamos que os Senhores Deputados não aprovem os projetos de lei e
emenda constitucional encaminhados pelo Poder Executivo, sem o devido tempo para a
análise e discussão de outras alternativas que não punam os servidores públicos baianos,
posto que estes devem ser vistos como aliados em momento de dificuldades e incertezas
e não como os principais responsáveis pelo atual estado de coisas, responsabilidade esta
que, na verdade, deve ser imputada ao atual Governador do Estado, que não foi capaz
de antevê-lo e evitá-lo.
Que os nossos associados sintam-se à vontade para incorporar-se às manifestações
organizadas pelas associações e sindicatos coirmãos. Havendo algum ato no qual a
AGGEB venha a participar da articulação, organização e execução, avisaremos.
Salvador, 6 de dezembro de 2018.
A Diretoria

