
CPERS – 04/2020

Difícil Acesso
x

Adicional de local 
de exercício



Fatores de enquadramento atuais 

a) linha de transporte coletivo com parada a mais de 500m de escola, quando houver fatores físicos ou
sociais adversos, no percurso;

b) linha de transporte coletivo a mais de 1.000m da escola, incompatível com o início ou término dos
turnos de funcionamento da mesma, desde que no Município haja transporte coletivo urbano;

c) distância de mais de 20Km da Prefeitura Municipal fora do perímetro urbano, sem linha de ônibus
regular;

d) acesso por estradas vicinais de difícil trafegabilidade em dias de chuva, em distância superior a 2km;

e) atendimento por apenas uma linha de ônibus com tempo de percurso igual ou superior a 60 minutos,
do ponto inicial à escola;

f) periculosidade do meio físico ou social em que a escola esteja inserida;

g) escolas situadas em locais sem adequada infraestrutura.



Novos fatores de enquadramento

•

I – distância da sede da Prefeitura Municipal: 40% (quarenta por cento);  
II - trafegabilidade da via de acesso: 20% 
III – transporte: 20%  
IV –vulnerabilidade social: 20% 

§ 1º  Cada um os fatores será composto de 5 (cinco) graus, do 0 (zero) ao 4 (quatro), 
classificados conforme regulamento, que servirão de base para o cálculo do adicional de 
local de exercício, observados os seguintes percentuais:
I – grau 0: zero;
II – grau 1: 25% (vinte e cinco por cento);
III – grau 2: 50% (cinquenta por cento); 
IV – grau 3: 75% (setenta e cinco por cento); 
V – grau 4: 100% (cem por cento);  



Base de cálculo - Pagamento (R$)

A base de cálculo da gratificação de difícil acesso é sobre o valor do vencimento básico da carreira,
atualmente R$ 630,10, e apurada proporcionalmente ao regime de trabalho, sendo sobre um
vencimento, para regime de 20 horas, sobre 1,5 vencimentos, para regime de 30 horas, e sobre 2
vencimentos, para o regime de 40 horas (art. 11 do Decreto nº 34.252/1992)

PROFESSORES(as)

FUNCIONÁRIOS (as)

Servidores públicos estaduais lotados na Secretaria da Educação, e em exercício em escolas de difícil
acesso, recebem nas mesmas condições estabelecidas para os membros do magistério, exceto quanto
à base de cálculo, que corresponde ao vencimento atribuído ao padrão inicial do Quadro Geral dos
Funcionários Públicos Civis do Estado, atualmente R$ 444,06, observada a carga horária.

O valor máximo do adicional de local de exercício fica fixado

em R$ 1.260,00 para a carga horária de 40 horas semanais para

o membro em exercício nas escolas a que for atribuído o grau

máximo em todos os fatores.
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Fatores previstos no novo enquadramento

•

I – Distância da sede da Prefeitura Municipal: 40% (máx. R$ 504 p/ 40h e máx. R$ 252 p/ 20h) %

Grau Critério

Grau Zero a) Distância inferior a 20km da sede da Prefeitura 0%

Grau 1 b) entre 20Km e 30,999KM 25% (R$ 126,00)

Grau 2 c) entre 31Km e 40,999Km 50%

Grau 3 d) entre 41Km e 49,999Km 75%

Grau 4 e) Distância equivalente ou superior a 50Km da sede da Prefeitura 100%

II - Trafegabilidade da Via de Acesso: 20% (máx. R$ 252 p/ 40h e máx. R$ 126 p/ 20h)

Grau Critério

Grau zero a) Acesso por estradas pavimentadas. 0%

Grau 1 b) Acesso por estradas de difícil trafegabilidade, em distância entre 2km e 3,999Km. 25% (R$ 63,00)

Grau 2 c)  em distância entre 4km e 5,999Km. 50%

Grau 3 d) em distância entre 6km e 7,999Km. 75%

Grau 4 e) em distância equivalente ou superior a 8 km. 100%



III - Transporte: 20% (máx. R$ 252 p/ 40h e máx. R$ 126 p/ 20h) %

Grau Critério

Grau Zero a) Transporte coletivo cujo embarque e desembarque mais próximo da escola é inferior a 500m 0%

Grau 1

b) Transporte coletivo cujo embarque e desembarque mais próximo da escola é entre 500m e

699m 25%

Grau 2 c) entre 700m e 999m 50%

Grau 3 d) entre 1.000m e 1.499m 75%

Grau 4

e) equivalente ou superior a 1.500m e/ou linha de transporte coletivo incompatível com o início ou

término dos turnos de funcionamento da escola 100%

IV – Vulnerabilidade Social (Nível Socioeconômico da Clientela Escolar): 20% (máx. R$ 252 p/ 40h e 

máx. R$ 126 p/ 20h)

Grau Critério

Grau Zero a)Taxa de alunos beneficiários do Programa Bolsa Família inferior a 20,99% 0%

Grau 1 b) entre 21% e 40,99% 25%

Grau 2 c)  entre 41% e 60,99% 50%

Grau 3 d)  entre 61% e 80,99% 75%

Grau 4 e) entre 81% e 100% 100%

Fatores previstos no novo enquadramento



Uma escola que atende os padrões mínimos, no enquadramento atual, como ficará? Ex.

Valor recebido hoje (40h) 
R$ 1.260,20 

No novo enquadramento o 
máximo será R$ 504,00

[-60%, e isso, somente se ela 
atingir grau 4 no fator de 

vulnerabilidade]

distância de 21Km da Prefeitura fora do perímetro 
urbano, sem linha de ônibus regular

Grau 1 25%

acesso por estradas de difícil trafegabilidade em 
dias de chuva, em distância de 2,1km

Grau 1 25%

linha de transporte coletivo com parada a 501m de 
escola           

Grau 1 25%

periculosidade do meio físico ou social em que a 
escola esteja inserida

Grau 4 100%

escolas situadas em locais sem adequada 
infraestrutura.

atendimento por apenas uma linha de ônibus com 
tempo de percurso igual de 60 minutos, do ponto 
inicial à escola;

linha de transporte coletivo a 1.001m da escola, 
incompatível com o início ou término dos turnos 
de funcionamento da mesma            



Vulnerabilidade social e o critério único de bolsa família

Grau

N. de 

escolas Distr. (%)

Valor R$ devido 

(Ch 40h e 20h)

Tx de alunos 
Beneficiários bolsa fam.

Grau 0 1.345 54,6 - Inferior a 20,9%

Grau 1 683 27,7 63,00 / 31,50 entre 21% e 40,99% 

Grau 2 298 12,1 126,00 / 63,00 entre 41% e 60,99%

Grau 3 87 3,5 189,00 / 94,50 entre 61% e 80,99%

Grau 4 26 1,1 252,00 / 126,00 entre 81% e 100%

Indefinido 23 0,9 

Total Geral 2.462 100,0 

Distribuição das escolas 
segundo grau de 
enquadramento no 
fator de vulnerabilidade 
social segundo número 
de alunos que recebem 
bolsa família 

Na nova regra: somente 1,1% das escolas públicas estaduais gaúchas 
estariam atendendo ao critério de vulnerabilidade no grau 4.

Fonte: Gov. do estado/RS      |      Elaboração: Dieese



Vulnerabilidade social e o critério único de bolsa família

Segundo diagnóstico do 
Gov. do estado (07/2019) 
18 municípios 
concentraram, na última 
década, quase 90% dos 
roubos de veículos e 83% 
dos roubos, além de mais 
de 70% dos crimes contra 
a vida no Rio Grande do 
Sul. 

Município
Grau 

0
Grau 

1
Grau 

2
Grau

3
Grau 

4
Sem 

classif.
Total 
Geral

Alvorada 10 6 1 17

Cachoeirinha 13 1 14

Capão da Canoa 4 4

Esteio 8 1 1 10

Gravataí 17 7 1 25

Guaíba 1 1

Novo Hamburgo 20 8 28

Passo Fundo 23 12 1 1 37

Pelotas 34 16 2 1 53

Porto Alegre 108 95 37 6 1 4 251

Rio Grande 19 10 2 1 32

Santa Maria 21 13 6 40

São Leopoldo 18 7 2 27

Sapucaia do Sul 12 4 3 1 20

Tramandaí 6 6

Viamão 9 11 9 1 2 32

Total Geral 323 191 65 9 2 7 597

Distribuição % 54,1 32,0 10,9 1,5 0,3 1,2 100,0 

Distribuição das escolas segundo grau de enquadramento de 
vulnerabilidade, considerando as cidades mais violentas do estado

Ex: em Porto Alegre, apenas uma 
escola receberá o grau máximo de 
vulnerabilidade – Educação Infantil e 
fundamental TUPE PAN. 
A escola possui 14 alunos | 13 ganham 
o bolsa família.

Fonte: Gov. do estado/RS      |      Elaboração: Dieese



Grupo 
Núm. de 

escolas
Dist. (%)

Sem difícil 

acesso 999 38,8 

A
448 17,4 

B
312 12,1 

C
355 13,8 

D
185 7,2 

E
279 10,8 

Total
2.578 100,0

Grande número de educadores serão atingidos

Escolas com Difícil Acesso e Provimento (DAP) segundo grupo
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Fonte: TCE/RS. Relatório de Auditoria 2015
Elaboração: Dieese
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• Fatores em “graus” transformam requisitos máximos em mínimos 

• Redução no número de fatores (tempo no transporte coletivo, turno das 
aulas e infraestrutura da escola) 

• No formato proposto, os pesos dos critérios são discutíveis.

• Critérios rigorosos para reduzir os valores pagos e demasiadamente enxutos 
para descrever as realidades das escolas.

• Ausência de uma Comissão de enquadramento e reenquadramento

• Todo risco tem um custo. Mal calculado, reflete diretamente no educador 
(sua motivação), na qualidade do ensino, no envolvimento com a 
comunidade e nas famílias. 
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Apontamentos



Anelise Manganelli
errs@dieese.org.br
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Siga o Dieese nas redes sociais


