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PALAVRA DO RELATOR 

 

(RIO) GRANDE DEMAIS? 

 
 

 

 
Deputado Vilmar Zanchin (PMDB) 

 

 

Nós, gaúchos, somos conhecidos  

no restante do país por nosso 

bairrismo. Defendemo-nos 

alegando que é justificado, que o 

Rio Grande do Sul é, de fato, 

especial. Destaque em educação, 

cultura, indústria e tem índices 

elevados em qualidade de vida. 

Valoriza investimentos de grande 

porte ao mesmo tempo em que 

favorece a agricultura familiar e 

estimula exportações. Sempre 

fomos grandes. Mas será que 

não estamos grandes demais? 

Como relator da Subcomissão para debater a Estrutura Administrativa 

do Estado, deparei com indicadores alarmantes. De acordo com 

informações de fevereiro deste ano, o RS tem 147mil servidores inativos 

contra 139mil funcionários que estão na ativa, sendo que somente o 

magistério representa 50% da folha e a maioria também é de 

aposentados. Isso mostra que a despesa com pessoal, fundações e 

autarquias já está fora de controle. Para se ter uma ideia, durante o  

 

governo passado, a despesa com pessoal e encargos da administração 

direta passaram de R$ 13 bilhões para R$ 19,7 bilhões. Isso significa que 

entre 2010 e 2014, esse gasto aumentou em mais de 50% e, 

inevitavelmente, não para de crescer. 



 

 

 

A intenção por trás da criação dessa subcomissão na Assembleia 

Legislativa é justamente compreender o tamanho do Estado e a 

dimensão do problema com que estamos lidando. Por isso, estamos 

produzindo um relatório que apresente um inventário dessa estrutura 

aos gaúchos e que sirva de base para adoção de medidas contra a crise 

financeira. 

 

Há décadas enfrentamos o problema de a receita do RS ser menor que a 

arrecadação e a solução é simples e complexa ao mesmo tempo. Simples 

porque basta gastar menos do que se arrecada. Complexa porque não 

há consenso sobre como fazer isso. Não tenho a pretensão de fornecer a 

fórmula mágica e também não estou dizendo que o Estado precisa 

encolher, necessariamente. Mas afirmo que precisamos, sim, fazer essa 

pergunta antes de passarmos diretamente à disputa ideológica e da 

retórica maniqueísta e desonesta da “direita contra o povo”, da 

“esquerda contra o empreendedor”, do bem contra o mal, do certo 

contra o errado. 

 

O nosso Rio Grande não está grande demais? 

 

 

 

 

Deputado Vilmar Zanchin 

Relator 

Subcomissão para debater: A Estrutura Administrativa do Poder 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A ideia por trás da criação desta subcomissão não está no objetivo 

de indicar a necessidade ou não de enxugar a estrutura administrativa 

do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul ou de defender um 

processo de privatização ou extinção de quadros. O objetivo é oferecer à 

população gaúcha um inventário desse organograma. Um documento 

que sirva de base para futuros estudos sobre um possível ajuste 

administrativo que possa transformar o Executivo estadual em uma 

engrenagem sustentável.  

 

O Estado enfrenta uma crise financeira sem precedentes, fruto de 

anos de acúmulo de dívidas e gestão fiscal equivocada. São décadas em 

que o Executivo gaúcho gasta mais do que arrecada e testemunha, dia 

após dia, toda a sua renda se esvair em uma imensa e impagável dívida 

com a União. Mais do que isso, está diante de um desequilíbrio 

estrutural com um número de servidores inativos superior ao número de 

servidores em atividade, tornando-se financeiramente insustentável.   

 

No documento que segue, e que ficará disponível à toda a 

sociedade em formato digital, apresenta-se minuciosamente a 

composição do governo do Estado e as consequências da atual 

organização administrativa. Encontra-se o organograma completo da 

estrutura do Poder Executivo do Rio Grande Sul, que é composto pelo 

número de servidores ativos e inativos; composição da Governadoria; 

quantidade e listagem de secretarias estaduais; número de autarquias; 

volume e histórico de empresas vinculadas, que incluem fundações e 

empresas de economia mista; além do conselho de desenvolvimento. Na 

sequência, são apresentados números referentes ao impacto financeiro, 

especialmente ao gasto com quadro de pessoal, do volume de 

autarquias e empresas associadas à estrutura do Estado. 

 
 

 



 

 

1 SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ESTADO 
 

 
Há décadas o Rio Grande do Sul enfrenta uma interminável crise 

financeira que passa por uma série de fatores que vão desde a má 
gestão, passando por intempéries e uma série de problemas impossíveis 
de se prever, até acordos de dívidas injustas. Mas o problema nuclear da 
crise financeira do Estado é bastante simples e fácil de identificar: a 
despesa é maior que a receita. Dos últimos 45 anos, em apenas sete o 
Executivo gaúcho gastou mais que arrecadou, como se pode verificar 
abaixo.  
 

Quadro 1  
Relação de gasto e arrecadação ao longo dos anos no RS 

 

 
Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul 

 
No quadro acima, podemos ver a relação entre gasto e 

arrecadação desde 1972. A linha cinza representa, de maneira linear, os 
gasto do Governo do Estado, incluindo todas as despesas. O traço 
vermelho, por sua vez, representa a arrecadação. Ao longo de quase 
cinco décadas, a linha vermelha praticamente não ultrapassou o traço 
cinzento. E a tendência é que essa situação se agrave a cada dia que 
passa. De janeiro a julho de 2016, o total de gastos do Executivo 
alcançou R$ 15,5 bilhões. Somente pessoal e encargos, foram R$ 10,4 
bilhões. Um bilhão foi só com a dívida (amortização e juros e encargos). 
 

Em 2014, o déficit foi de R$ 1,2 bilhão. Em 2015, houve uma 
variação real de 250% e o ano foi encerrado com déficit de R$ 4,2 
bilhões. E a previsão para 2016 não foge essa tendência. Espera-se que o 
déficit do Rio Grande do Sul atinja R$ 6,8 bilhões. O montante equivale a 
quase quatro folhas de pagamento do Estado, que somam R$ 1,8 bilhão 
cada.  

 

Dos	úl; mos	45	anos,	apenas	em	7	anos	
arrecadamos	mais	do	que	gastamos	



 

 

2 ORGANOGRAMA DO EXECUTIVO 
 

Quadro 2  
Organograma básico do Poder Executivo do RS 

 

 
Fonte: Site do Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

 
O quadro acima apresenta o organograma básico da estrutura 

administrativa do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul. Em 

um primeiro momento, pode-se dividir a organização macro em seis 

partes fundamentais: (1) Governadoria, composta por 12 estruturas 

independentes porém interligadas, que incluem o gabinete do 

governador e cinco secretarias; (2) secretarias, que somam 20 pastas; (3) 

nove autarquias; (4) fundações, que somam 19; e (5) 11 empresas de 

economia mista. Além do (6) Conselho de Desenvolvimento e 

Integração. Abaixo, a lista dos componentes da estrutura organizacional 

do Estado e suas subdivisões: 

 

2.1 SECRETARIAS E ÓRGÃOS 

 

▪ Governadoria 

▪ Secretarias 

▪ Autarquias 

▪ Fundações  

Organograma do Execu: vo

http://www.rs.gov.br/lista/623/governadoria
http://www.rs.gov.br/lista/624/secretarias
http://www.rs.gov.br/lista/625/autarquias
http://www.rs.gov.br/lista/626/fundacoes


 

 

▪ Economia Mista 

▪ Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul - Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul 

 

 

2.1.1 GOVERNADORIA 

 

▪ Governador 

▪ Vice-governador 

▪ Chefe de Gabinete do Governador 

▪ Gabinete de Políticas Sociais 

▪ Casa Civil 

▪ Casa Militar 

▪ Secretaria de Comunicação 

▪ Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 

▪ Secretaria-Geral de Governo 

▪ Secretaria do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional 

▪ Procuradoria-Geral do Estado 

▪ Representação do Governo do Rio Grande do Sul em Brasília 

 

2.1.2 SECRETARIAS 

 

▪ Secretaria de Modernização Administrativa e dos Recursos Humanos 

▪ Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação 

▪ Secretaria da Cultura 

▪ Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo 

▪ Secretaria dos Transportes 

▪ Secretaria da Educação 

▪ Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer 

▪ Secretaria da Fazenda 

▪ Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação 

▪ Secretaria de Minas e Energia 

▪ Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos 

▪ Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

▪ Secretaria da Saúde 

http://www.rs.gov.br/lista/627/economia-mista
http://www.rs.gov.br/conteudo/238590/conselho-de-desenvolvimento-e-integracao-sul---banco-regional-de-desenvolvimento-do-extremo-sul
http://www.rs.gov.br/conteudo/238590/conselho-de-desenvolvimento-e-integracao-sul---banco-regional-de-desenvolvimento-do-extremo-sul
http://www.rs.gov.br/conteudo/1344/governador
http://www.rs.gov.br/conteudo/1345/vice-governador
http://www.rs.gov.br/conteudo/1347/chefe-de-gabinete-do-governador
http://www.rs.gov.br/conteudo/201684/gabinete-de-politicas-sociais-
http://www.rs.gov.br/conteudo/1350/casa-civil
http://www.rs.gov.br/conteudo/1351/casa-militar
http://www.rs.gov.br/conteudo/1356/secretaria-de-comunicacao
http://www.rs.gov.br/conteudo/1358/secretaria-de-desenvolvimento-economico-ciencia-e-tecnologia
http://www.rs.gov.br/conteudo/1357/secretaria-geral-de-governo
http://www.rs.gov.br/conteudo/1359/secretaria-do-planejamento-mobilidade-e-desenvolvimento-regional
http://www.rs.gov.br/conteudo/1353/procuradoria-geral-do-estado
http://www.rs.gov.br/conteudo/227345/representacao-do-governo-do-rio-grande-do-sul-em-brasilia
http://www.rs.gov.br/conteudo/1360/secretaria-de-modernizacao-administrativa-e-dos-recursos-humanos
http://www.rs.gov.br/conteudo/1405/secretaria-da-agricultura-pecuaria-e-irrigacao
http://www.rs.gov.br/conteudo/1407/secretaria-da-cultura
http://www.rs.gov.br/conteudo/1408/secretaria-do-desenvolvimento-rural-pesca-e-cooperativismo
http://www.rs.gov.br/conteudo/1409/secretaria-dos-transportes
http://www.rs.gov.br/conteudo/1410/secretaria-da-educacao
http://www.rs.gov.br/conteudo/1411/secretaria-do-turismo-esporte-e-lazer
http://www.rs.gov.br/conteudo/1413/secretaria-da-fazenda
http://www.rs.gov.br/conteudo/1414/secretaria-de-obras-saneamento-e-habitacao
http://www.rs.gov.br/conteudo/1415/secretaria-de-minas-e-energia
http://www.rs.gov.br/conteudo/1416/secretaria-da-justica-e-dos-direitos-humanos
http://www.rs.gov.br/conteudo/1417/secretaria-do-ambiente-e-desenvolvimento-sustentavel
http://www.rs.gov.br/conteudo/1421/secretaria-da-saude


 

 

▪ Secretaria da Segurança Pública 

▪ Secretaria do Trabalho e do Desenvolvimento Social 

 

2.1.3 AUTARQUIAS 

 

▪ Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do Investimento 

(AGDI) 

▪ Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) 

▪ Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) 

▪ Departamento Estadual de Trânsito (Detran) 

▪ Instituto de Previdência do Estado (IPERGS) 

▪ Instituto Rio Grandense de Arroz (IRGA) 

▪ Junta Comercial do Rio Grande do Sul (Jucergs) 

▪ Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH) 

▪ Superintendência do Porto de Rio Grande (SUPRG) 

 

2.1.4 FUNDAÇÕES 

 
▪ Fundação de Ciência e Tecnologia (Cientec) 

 
A Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC é uma fundação 
pública, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Criada pela 
Lei n.º 6.370, é sucessora do Instituto Tecnológico do Estado do 
Rio Grande do Sul - ITERS, criado em 11/12/1942. 
 
Atua no mercado por meio da prestação de serviços tecnológicos 
para empresas públicas e privadas, associações, entidades e 
pessoas físicas, através da realização de ensaios, calibrações, 
consultorias, inspeções, pesquisa, desenvolvimento, extensão e 
informação tecnológica. As atividades desenvolvidas concentram-
se nas seguintes áreas: Alimentos; Engenharia de Edificações; 
Materiais de Construção Civil; Engenharia Eletroeletrônica; 
Tecnologia Metal-Mecânica; Engenharia de Processos; Química; 
Geotecnia. 
 
 
 

http://www.rs.gov.br/conteudo/1422/secretaria-da-seguranca-publica
http://www.rs.gov.br/conteudo/1423/secretaria-do-trabalho-e-do-desenvolvimento-social
http://www.rs.gov.br/conteudo/1361/agencia-gaucha-de-desenvolvimento-e-promocao-do-investimento-agdi
http://www.rs.gov.br/conteudo/1361/agencia-gaucha-de-desenvolvimento-e-promocao-do-investimento-agdi
http://www.rs.gov.br/conteudo/1362/banco-regional-de-desenvolvimento-do-extremo-sul-brde
http://www.rs.gov.br/conteudo/1363/departamento-autonomo-de-estradas-de-rodagem-daer
http://www.rs.gov.br/conteudo/1364/departamento-estadual-de-transito-detran
http://www.rs.gov.br/conteudo/1365/instituto-de-previdencia-do-estado-ipergs
http://www.rs.gov.br/conteudo/1366/instituto-rio-grandense-de-arroz-irga
http://www.rs.gov.br/conteudo/1367/junta-comercial-do-rio-grande-do-sul-jucergs
http://www.rs.gov.br/conteudo/1368/superintendencia-de-portos-e-hidrovias-sph
http://www.rs.gov.br/conteudo/1370/superintendencia-do-porto-de-rio-grande-suprg
http://www.rs.gov.br/conteudo/1385/fundacao-de-ciencia-e-tecnologia-cientec


 

 

 
▪ Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas 

para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades 
(Faders) 
 
A FADERS passou por três mudanças no âmbito legal e normativo. 
Foram selecionados três relatórios referentes a cada um destes 
tempos institucionais, são estes: 
 
1º Tempo institucional: Fundação Rio-Grandense de Atendimento 
ao Excepcional – FAERS; de 23 de outubro de 1973 a 20 de janeiro 
de 1988. Este primeiro tempo está relacionado com a criação da 
FAERS, as suas origens, ao seu nascimento institucional.  
 
2º Tempo institucional: Criação da Fundação de Atendimento ao 
deficiente e ao Superdotado no Rio Grande do Sul - FADERS; de 21 
de janeiro de 1988 a 5 de setembro de 2001. 
 
3º Tempo institucional: Fundação de Articulação e 
Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas Portadoras de 
Deficiência e de Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS; 
de 6 de setembro de 2001 a presente data. Este tempo é relativo 
à Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas 
Públicas para Pessoas Portadoras de Deficiência e de Altas 
Habilidades no Rio Grande do Sul, instituída em 6 de setembro de 
2001.  
 

▪ A FADERS tem sob sua competência: 
 
Coordenar, promover e acompanhar a Política Pública Estadual 
para PcD e PcAH no âmbito do Estado; 
Propor ao Governo do Estado o planejamento da Política Pública 
Estadual para PcD e PcAH no Estado do Rio Grande do Sul;  
Assessorar a Administração Estadual no estabelecimento de 
prioridades para a Política Estadual para PcD e PcAH no Estado do 
Rio Grande do Sul. 
  
A FADERS reordena sua função como órgão de EXECUÇÃO E 
COORDENAÇÃO da Política Pública Estadual para PcD e PcAH. 
 

http://www.rs.gov.br/conteudo/1386/fundacao-de-articulacao-e-desenvolvimento-de-politicas-publicas-para-pessoas-com-deficiencia-e-pessoas-com-altas-habilidades-faders
http://www.rs.gov.br/conteudo/1386/fundacao-de-articulacao-e-desenvolvimento-de-politicas-publicas-para-pessoas-com-deficiencia-e-pessoas-com-altas-habilidades-faders
http://www.rs.gov.br/conteudo/1386/fundacao-de-articulacao-e-desenvolvimento-de-politicas-publicas-para-pessoas-com-deficiencia-e-pessoas-com-altas-habilidades-faders


 

 

▪ Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul 
(Fapergs) 
 
A FAPERGS foi criada em 1964 com a finalidade  de ser uma 
agência de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico 
do Rio Grande do Sul, de acordo com as políticas fixadas para o 
setor. Vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia, é mantida por recursos do 
Tesouro do Estado, conforme lei 9.103 de agosto de 1990, e 
provenientes de convênios ou de parcerias.  
 

▪ Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH) 
 
Há quatro décadas, a FDRH promove o desenvolvimento dos 
recursos humanos do estado. Quando a FDRH foi fundada, em 15 
de dezembro de 1972, havia a preocupação de promover estudos 
e pesquisas que identificassem a força de trabalho necessária e 
quais processos científicos e tecnológicos precisavam ser 
aperfeiçoados. Outro objetivo era a criação de programas de 
treinamento. Os cursos realizados à época tinham como objetivo 
suprir às necessidades de formação com caráter, 
predominantemente, operacional.  

Ao longo dos anos a FDRH consolidada, atende três áreas de 
atuação: administração de Concursos Públicos, gestão de Estágios 
e formação, assessoramento organizacional, dando suporte 
administrativo a municípios do Rio Grande do Sul. 

 
▪ Fundação de Economia e Estatística (FEE) 

 
A Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel 
Heuser (FEE) é uma instituição de pesquisa, vinculada à Secretaria 
do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional do 
Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Foi instituída em 1973 
(Lei 6.624, de 13.11.1973), tendo origem no antigo Departamento 
Estadual de Estatística (DEE).  
 
A FEE é a maior fonte de dados estatísticos sobre o Rio Grande do 
Sul. Dispõe de importante acervo de informações, pesquisas e 
documentos de natureza socioeconômica. Conta com uma equipe 

http://www.rs.gov.br/conteudo/1387/fundacao-de-amparo-a-pesquisa-do-estado-do-rio-grande-do-sul-fapergs
http://www.rs.gov.br/conteudo/1387/fundacao-de-amparo-a-pesquisa-do-estado-do-rio-grande-do-sul-fapergs
http://www.rs.gov.br/conteudo/1388/fundacao-para-o-desenvolvimento-de-recursos-humanos-fdrh
http://www.rs.gov.br/conteudo/1389/fundacao-de-economia-e-estatistica-fee


 

 

multidisciplinar para gerar conhecimento em temas de 
desenvolvimento econômico, social e institucional, com rigor de 
pesquisa e excelência na produção de estudos, análises, 
indicadores e índices, divulgados regularmente em publicações 
impressas e online. 

 
▪ Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro) 

A Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária (Fepagro), criada 
em 1994, é uma fundação pública vinculada à Secretaria Estadual 
da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Contudo, os trabalhos de 
pesquisa tiveram início em 1919, época da criação da Estação de 
Seleção de Sementes de Alfredo Chaves, hoje Veranópolis. Desde 
então, a pesquisa agropecuária pública do Rio Grande do Sul 
construiu uma história de pioneirismo e excelência. 

Esta trajetória levou ao surgimento de mais de uma dezena de 
estações experimentais, que formaram quatro institutos de 
pesquisa vinculados ao Departamento de Pesquisa da Secretaria 
da Agricultura. A partir da fusão dos Departamentos de Pesquisa e 
de Pesca, finalmente surge a Fepagro, unificando e 
potencializando a pesquisa agropecuária pública no Estado. 

Atualmente, a fundação dispõe de centros de pesquisa localizados 
em 20 municípios do Rio Grande do Sul, estando presente em suas 
diversas regiões fisiográficas. Conta com laboratórios na sede, em 
Porto Alegre, e na Fepagro Saúde Animal, em Eldorado do Sul, 
além de outros no Interior. 

 
▪ Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) 

 
A Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis 
Roessler - FEPAM, é a instituição responsável pelo licenciamento 
ambiental no Rio Grande do Sul. Desde 1999, a FEPAM é vinculada 
à Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SEMA.  
 
Instituída pela Lei 9.077 de 4 de junho de 1990 e implantada em 4 
de dezembro de 1991, a FEPAM tem suas origens na 
Coordenadoria do Controle do Equilíbrio Ecológico do Rio Grande 
do Sul (criada na década de 70) e no antigo Departamento de 

http://www.rs.gov.br/conteudo/1391/fundacao-estadual-de-pesquisa-agropecuaria-fepagro
http://www.rs.gov.br/conteudo/1392/fundacao-estadual-de-protecao-ambiental-fepam


 

 

Meio Ambiente - DMA - da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente 
(hoje, Secretaria Estadual da Saúde). 
 
É um dos órgãos executivos do Sistema Estadual de Proteção 
Ambiental (SISEPRA, Lei 10.330 de 27/12/94), que a partir de 1999 
passou a ser coordenado pela SEMA (Lei 11.362 de 29/07/99). O 
SISEPRA prevê a ação integrada dos órgãos ambientais do Estado 
em articulação com o trabalho dos Municípios. 
 
No Rio Grande do Sul, os Municípios são responsáveis pelo 
licenciamento ambiental das atividades de impacto local (Código 
Estadual de Meio Ambiente, Lei 11520/00). A definição destas 
atividades e o regramento do processo de descentralização do 
licenciamento foi estabelecido pelo Conselho Estadual de Meio 
Ambiente (CONSEMA). 
 

▪ Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) 

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social 

(FGTAS) caracteriza-se como uma fundação pública de direito 

privado, vinculada à Secretaria do Trabalho, Cidadania e 

Assistência Social do Estado do Rio Grande do Sul. 

A FGTAS é o resultado da fusão de três outras fundações: 

Fundação Gaúcha do Lazer e Recreação (Funlar), criada em 3 de 

março de 1975 e extinta em 8 de agosto de 1983, Fundação Sul-

riograndense de Assistência (Fundasul), criada em 24 de agosto de 

1964 e extinta em 27 de novembro de 1991, e Fundação Gaúcha 

do Trabalho (FGT), criada em 30 de maio de 1966 e extinta em 27 

de novembro de 1991. 

Instituída pelo Estado nos termos da Lei número 9.434, de 27 de 

novembro de 1991, e regulamentada pelo Decreto 34.155, de 30 

de dezembro de 1991, a FGTAS tem entre as suas atribuições a 

administração do sistema público de emprego, que envolve 

atividades permanentes de informações sobre mercado de 

trabalho e intermediação de mão-de-obra. 

 
▪ Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional 

http://www.rs.gov.br/conteudo/1393/fundacao-gaucha-do-trabalho-e-acao-social-fgtas
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(Metroplan) 
 
A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional - 
Metroplan - é o órgão responsável pela elaboração e coordenação 
de planos, programas e projetos do desenvolvimento regional e 
urbano do Estado do Rio Grande do Sul. Inclusive a atribuição de 
planejamento, de coordenação, de fiscalização e de gestão do 
Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de 
Passageiros, conferida pela lei Estadual 11.127, de 9 de fevereiro 
de 1998. 
 
É o órgão de gestão urbana e regional do Governo do Estado do 
Rio Grande do Sul que tem como objetivo promover o 
desenvolvimento integrado entre os municípios. Atua no 
gerenciamento do Transporte Coletivo Intermunicipal nos 
municípios da Região Metropolitana (34 municípios) e 
Aglomerações Urbanas (34 municípios). Suas ações referem-se ao 
planejamento e controle operacional do sistema: horário, 
itinerário, condições da frota, urbanidade do pessoal de operação, 
cálculo tarifário e regulamentação do transporte de fretamento. 
 

▪ Fundação Piratini – Rádio e Televisão 
 
A Fundação Piratini é a gestora das emissoras públicas de 
televisão e rádio do Estado do Rio Grande do Sul - TVE e FM 
Cultura. Sua missão é promover comunicação democrática e que 
propicie o acesso à informação, educação e cultura, estimulando a 
reflexão crítica da realidade. Além disso, sua programação tem o 
compromisso de incentivar a participação social, refletindo sua 
diversidade, expressões e seus anseios.  
O sinal da TVE chega, hoje, a mais 6,5 milhões de telespectadores, 
por meio das suas 40 antenas repetidoras e sua geradora, 
localizada em Porto Alegre. No futuro, com investimentos em 
tecnologia, essa rede será recebida por mais de 8 milhões de 
pessoas, ou cerca de 80% da população do Estado, por meio de 66 
aparelhos de repetição espalhados pelo Estado e pela ampliação 
da capacidade da geradora. Esses números colocam a TVE como a 
segunda maior emissora de televisão do Rio Grande do Sul. Já a 
FM Cultura, dedicada à música erudita, popular brasileira e 

http://www.rs.gov.br/conteudo/1394/fundacao-estadual-de-planejamento-metropolitano-e-regional-metroplan
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internacional, chega a atingir, atualmente, mais de 3 milhões de 
ouvintes. 
 

▪ Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (FASE) 
 
A Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase/RS) é o órgão 
responsável pela execução das medidas sócio-educativas de 
internação e de semiliberdade, aplicadas judicialmente aos 
adolescentes que cometem ato infracional. Foi criada a partir da 
da Lei Estadual nº 11.800, de 28 de maio de 2002, em substituição 
à Lei nº 5.747 de 17 de janeiro de 1969. 

Todo o atendimento prestado na Fundação é norteado pelo 
Programa de Execução de Medidas Sócio-Educativas de 
Internação e Semiliberdade (PEMSEIS), que tem como eixo 
principal o Plano Individual de Atendimento (PIA). A garantia aos 
direitos individuais e coletivos é o pressuposto básico da 
intervenção técnica e administrativa, contemplando aspectos 
pedagógicos e terapêuticos no atendimento aos adolescentes. 

 
▪ Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (FOSPA) 

 
A Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre é um complexo 
musical-educativo que, desde 1950, realiza um trabalho de 
difusão da música orquestral e formação de plateias no Rio 
Grande do Sul. Vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, 
mantém a orquestra, um coro sinfônico e uma escola de música. É 
presidida pelo Dr. Ivo Nesralla e tem como diretor artístico 
o maestro Evandro Matté. A Ospa possui uma extensa agenda de 
concertos em todo o estado, atingindo um público abrangente e 
diversificado. Segunda orquestra mais antiga do país em 
atividades ininterruptas, sua programação é constituída por 
Concertos Oficiais, Concertos no Interior, Concertos Didáticos, 
Concertos Populares e eventos especiais. 
 

▪ Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (FIGTF) 
 
Foi criada, pelo Decreto n.º 23.613, de 27 de dezembro de 
1974,  a  Fundação Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Hoje a 
Fundação é vinculada à Secretaria de Estado da Cultura e atua na 

http://www.rs.gov.br/conteudo/1397/fundacao-de-atendimento-socio-educativo-fase
http://www.al.rs.gov.br/FileRepository/repLegisComp/Lei%20n%C2%BA%2011.800.pdf
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área da pesquisa e divulgação da cultura popular sulriograndense. 
Entre as suas finalidades destaca-se o estudo do folclore, da 
cultura e da história do Estado. 
De acordo com o seu estatuto, deve promover o estudo e 
divulgação da ciência do folclore, o intercâmbio com órgãos de 
atividades afins e a cultura popular. Como instituição poderá 
representar o Estado em assuntos pertinentes à cultura regional e 
prestar assessoria e serviços especializados. Para atender essa 
demanda, a FIGTF possui uma estrutura com setores distintos e 
profissionais especializados que atuam na preservação e difusão 
da nossa memória e da diversidade cultural gaúcha. 
A Instituição é constituída pelo  Museu do Som Regional que 
disponibiliza um acervo de LPs, CDs e fitas VHS que conta a 
história da nossa música. A fundação tem ainda o Estúdio Cesar 
Passarinho,  destinado à gravação e digitalização desse  acervo e a 
produção de programas radiofônicos. A FIGTF possui o Núcleo de 
Pesquisa sobre a história e a cultura do Rio Grande do Sul, 
que  presta assessoria a pesquisadores,  participa de eventos 
ligados ao folclore, festivais e ao tradicionalismo gaúcho e publica 
obras relacionadas aos temas. 

 
▪ Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (FEPPS) 
 

A Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde - FEPPS é 
uma entidade com personalidade jurídica de direito público, 
vinculada à Secretaria Estadual da Saúde e supervisionada pelo 
Secretário de Estado da Saúde. A Instituição foi criada em 
dezembro de 1994, através da Lei 10.349, pelo então governador 
Alceu Collares. O Estatuto da Fundação foi sancionado em 1995 
pelo governador Antonio Britto e o Plano de Cargos e Salários 
aprovado em 2002 na Assembléia Legislativa.  
A Fundação executa as políticas públicas de saúde definidas pelo 
Governo do Estado com o conceito de trabalhar para melhorar a 
vida das pessoas, pois serviços de saúde pública de qualidade são 
essenciais para a vida em sociedade, para a tranquilidade no 
emprego, na escola, no lazer, no exercício pleno da 
cidadania. Atualmente, tem um quadro com cerca de 600 
servidores.  
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▪ Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha (FETLSCV) 
 
A Fundação Liberato possui uma estrutura voltada à educação 
profissional de nível técnico com 3.504 alunos matriculados, 
provenientes de mais de 50 municípios do Rio Grande do Sul, 
entre eles Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Esteio, 
Sapucaia do Sul, Canoas, Estância Velha, Campo Bom, Portão, 
Sapiranga, Dois Irmãos, São Sebastião do Caí, Bom Princípio, Feliz, 
Montenegro, Ivoti e muitos outros. 
Os cursos diurnos, integrados com o Ensino Médio, dirigidos para 
alunos provenientes do ensino fundamental, têm duração de 4 
anos, mais 720 horas de estágio supervisionado na empresa e 
acompanhados pela própria Instituição, sendo oferecido nas áreas 
de Química, Mecânica, Eletrotécnica e Eletrônica. 
Os cursos de educação profissional noturnos são subsequentes, 
dirigidos a alunos que já possuem o ensino médio e que desejam 
obter formação técnica. Têm duração de 5 semestres, mais 720 
horas de estágio, sendo oferecidos nas mesmas áreas dos cursos 
diurnos, mais Segurança do Trabalho, Manutenção Automotiva, 
Design de Interiores e Informática para Internet. 

 
▪ Fundação Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) 

 
A Uergs está presente em 24 municípios gaúchos, ministrando 
cursos de graduação e pós-graduação nas três áreas do 
conhecimento: Ciências Humanas, Ciências Exatas e Engenharias, 
Ciências da Vida e Meio Ambiente. 
 

▪ Fundação Theatro São Pedro (FTSP) 
 
A construção de um teatro que abrigasse com dignidade as 
diferentes manifestações culturais era um sonho que, desde o 
período colonial, acompanhava governantes e população da 
Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. 
Em 1833, o presidente da província Manoel Antônio Galvão doou 
um terreno no centro de Porto Alegre para o início das obras do 
Theatro São Pedro, que seriam feitas com projeto arquitetônico 
no estilo neoclássico do arquiteto Filipe Normann. Mas, com o 
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início da Revolução Farroupilha em 1835, a obra foi suspensa, 
sendo retomada anos depois. 
Finalmente, dia 27 de junho de 1858 o prédio foi inaugurado sob a 
presidência de Ângelo Moniz da Silveira Ferraz, o Barão de 
Uruguaiana. Hoje, é um dos palcos mais respeitados do país. 

 
▪ Fundação de Proteção Especial do RS (FPE) 

 
A partir de 1999 foi promovido um amplo processo de 
reordenamento jurídico e institucional, do atendimento prestado 
pelo Estado, através da extinta Febem, a fim de se efetivar ações 
de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente -Lei 
Federal 8.069/90. A extinta Febem padecia de uma inadequação, 
pois mesclava, em uma mesma instituição, crianças e 
adolescentes vítimas de violência, maus tratos, negligência, abuso 
sexual e abandono, com jovens autores de atos infracionais. 

Em 28 de maio de 2002 foi criada a FPERGS, através do Decreto de 

Nº 41.651, no sistema de atendimento direto, de âmbito estadual, 

destinada à execução da medida de proteção - abrigo, voltadas a 

crianças e adolescentes vítimas de abandono, violência física e 

psicológica, maus-tratos ou em situação de risco social ou pessoal, 

devido a sua conduta. A FPERGS, também, executa o Programa 

Educativo em meio aberto que é desenvolvido nos Centros Sociais. 

A Fundação de Proteção possui um Centro Social em Taquari . É 

nos Centro Social que a FPERGS realiza seu trabalho preventivo, 

pois afasta crianças e jovens dos venenos das ruas, das drogas e 

da marginalidade, desenvolvendo oficinas de iniciação ao 

trabalho, que proporcionam condições para uma vida melhor. 

 
 
A Fundação de Proteção Especial é encarregada de executar as 
medidas de arbrigagem no âmbito do governo do Estado. Mantém 
42 abrigos residenciais, três abrigos  institucionais e dois centros 
sociais de meio aberto.  
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▪ Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB) 
 
A Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul (FZB/RS) é o órgão 
responsável pela promoção e conservação da biodiversidade no 
Rio Grande do Sul. Através do Jardim Botânico, do Parque 
Zoológico e do Museu de Ciências Naturais, atua nas áreas de 
pesquisa, educação ambiental, conservação e lazer.  
 
A instituição é detentora de coleções científicas de plantas e 
animais, atuais e fósseis, que subsidiam pesquisas realizadas por 
especialistas do Brasil e do exterior.  
 

 
ECONOMIA MISTA 
 
 
▪ Cia. de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs) 

 
A PROCERGS - Companhia de Processamento de Dados do Estado 
do Rio Grande do Sul, é uma empresa de economia mista, que 
iniciou suas atividades em 28 de Dezembro de 1972 como órgão 
executor da política de informática do Estado. É a maior empresa 
de informática do Rio Grande do Sul e processa diariamente 
milhões de transações vitais para o bom funcionamento do 
serviço público e o atendimento à comunidade, afetando a vida de 
milhões de gaúchos. 
 
 

▪ Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL) 
 
O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A é uma sociedade 
anônima de capital aberto que atua sob a forma de banco 
múltiplo e opera nas carteiras comercial, de crédito, de 
financiamento e de investimento, de crédito imobiliário, de 
desenvolvimento, de arrendamento mercantil e de investimentos, 
inclusive nas de operações de câmbio, corretagem de títulos e 
valores mobiliários e administração de cartões de crédito e 
consórcios.  As operações são conduzidas por um conjunto de 
Instituições que agem de forma integrada no mercado financeiro. 
O Banrisul atua, também, como instrumento de execução da 

http://www.rs.gov.br/conteudo/202924/fundacao-zoobotanica-do-rio-grande-do-sul-fzb
http://www.rs.gov.br/conteudo/1373/cia-de-processamento-de-dados-do-rio-grande-do-sul-procergs
http://www.rs.gov.br/conteudo/1374/banco-do-estado-do-rio-grande-do-sul-banrisul


 

 

política econômico-financeira do Estado do Rio Grande do Sul, em 
consonância com os planos e programas do Governo Estadual. 
 

▪ Badesul Desenvolvimento 
 
O Badesul, agência de fomento vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, busca 
promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande 
do Sul, oferecendo um conjunto de soluções financeiras de longo 
prazo para projetos do setor público e de empresas privadas. 
 

▪ Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (CEASA) 

 

As Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul foram 

fundadas no ano de 1974 no governo Euclides Triches e fez parte 

do Sistema SINAC (Sistema Nacional de Centrais de 

Abastecimento) e foi estadualizada no ano de 1989,  juntamente 

com todas as outras Ceasas do Brasil. Se coloca entre as quatro 

principais centrais de Abastecimento do País e da América do Sul. 

A CEASA/RS é uma sociedade por ações de economia mista, cuja 

gestão compete ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

através de sua Secretaria  de Desenvolvimento Rural, Pesca e 

Cooperativismo. Foi constituída através da Lei Estadual n. 5993/70 

e da Lei Municipal n. 3413/70. Posteriormente, através do Decreto 

n. 70.502/72 que regulamenta o SINAC.  

 

E através da lei n. 8819/89 foi autorizado ao Estado do Rio Grande 

do Sul receber as ações da União Federal, o que deixou o Estado 

na condição majoritário da Centrais de Abastecimento do Rio 

Grande do Sul. 
 

▪ Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) 

 

A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D é uma 

empresa de economia mista pertencente ao Grupo CEEE, concessionária 

dos serviços de distribuição de energia elétrica na região sul-sudeste do 

Estado do Rio Grande do Sul. Com área de concessão que compreende a 

região Metropolitana, Sul, Litoral e Campanha gaúcha, a CEEE Distribuição 
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atende a 72 municípios, abrangendo 73.627 km², o que corresponde 

aproximadamente a 34% do mercado consumidor do Rio Grande do Sul, 

através de seus 72.138 km de redes urbanas e rurais. 

 

Dentre os acionistas da CEEE Distribuição, destacam-se as posições da CEEE 

Participações (65,92%) como holding controladora, e da Eletrobrás 

(32,59%). 

 

A CEEE Distribuição atende 1,6 milhão de unidades consumidoras, o que 

equivale a cerca de 4,8 milhões de pessoas ou um terço da população 

 

▪ Companhia Estadual de Silos e Armazéns (Cesa) 

 

A Companhia Estadual de Silos e Armazéns – CESA é o órgão 

governamental responsável pela política oficial de armazenagem 

do Rio Grande do Sul. Criada em dezembro de 1952, com a 

finalidade de suprir o setor agrícola de uma infraestrutura de 

armazenagem compatível com as crescentes safras gaúchas. Com 

sede administrativa em Porto Alegre, a Companhia conta com 19 

(dezenove) filiais ativas, distribuídas em 22 (vinte e dois) 

municípios do Estado, totalizando a quantia de 469.500 

(quatrocentos e sessenta e nove mil e quinhentas) toneladas de 

capacidade estática para armazenagem. 

Vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio, a 

CESA foi pioneira no Brasil na instalação de uma rede integrada de 

silos e armazéns. É uma instituição de uso público que atende 

produtores de pequeno, médio e grande porte, cooperativas, 

governo, indústria e comércio. Portanto, atua como uma empresa 

prestadora de serviços depositária de produtos de terceiros. 

 

▪ Cia. Riograndense de Artes Gráficas (Corag) 
 

A CORAG – Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas – é uma 

sociedade de economia mista, órgão da Administração Indireta, 
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vinculada à Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos. 

A Assembleia Geral é o seu órgão deliberativo. A administração da 

Companhia está a cargo do Conselho de Administração e da 

direção executiva, composta por um Diretor-Presidente, pelo 

Diretor Industrial e pelo Diretor Administrativo e de Negócios. 

 

▪ Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) 

A Companhia Riograndense de Saneamento foi criada em 21 de 

dezembro de 1965 e oficialmente instalada em 28 de março de 

1966, sendo esta a data oficial de sua fundação. O desafio de 

proporcionar ao Rio Grande do Sul e a sua população melhor 

qualidade de vida foi enfrentado pela empresa que surgia. E a 

imagem do aguadeiro, que precariamente abastecia as 

populações no início do século, ficou definitivamente na história. 

Atualmente, a Corsan abastece cerca de 6 milhões de gaúchos. 

Isto representa 2/3 da população do Estado, distribuídos em 316 

municípios. 

▪ Cia. Riograndense de Mineração (CRM) 

A Companhia Riograndense de Mineração – CRM, empresa de 

economia mista controlada pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, é detentora de um potencial de três bilhões de 

toneladas de carvão. Suas unidades mineiras em atividade estão 

situadas nos municípios de Minas do Leão e Candiota, com 

exploração a céu aberto. Embora a produção das termoelétricas a 

carvão represente aproximadamente 1,5% do sistema elétrico 

nacional, o carvão mineral constitui-se numa alternativa técnica e 

economicamente viável. 

 

▪ Cia. de Gás do Rio Grande do Sul (SULGÁS) 

 

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás) é a 

empresa responsável pela comercialização e distribuição de gás 

natural canalizado no Estado. Criada em 1993, atua como uma 

sociedade de economia mista, tendo como acionistas o Estado do 
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Rio Grande do Sul e a Petrobras Gás S/A – Gaspetro. Iniciou a 

comercialização do gás natural em 2000, com a conclusão do 

gasoduto Bolívia-Brasil. 

A companhia busca se tornar um agente de desenvolvimento de 

infraestrutura energética através da articulação e atração de 

investimentos para os projetos de GN, considerando as ações de 

planejamento governamental com vistas à redução das 

desigualdades regionais. Para isso, pretende contribuir para o 

desenvolvimento de polos regionais em todos os COREDEs com 

demandas potenciais significativas de Gás Natural.  

 

▪ Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) 

 

A EGR é uma empresa pública criada para administrar as estradas 

com pedágio pertencentes ao Estado do Rio Grande do Sul. Com 

uma estrutura enxuta e eficiente, a EGR contrata empresas para o 

trabalho de arrecadação, manutenção, conservação, pintura e 

ampliação das rodovias. 

Com o fim dos contratos de concessão das estradas gaúchas, o 

Governo seguiu o modelo de pedágios públicos e comunitários 

implantados pelo DAER. Essas praças são administradas com a 

participação da comunidade e têm os custos dos pedágios 

reduzidos sem diminuir a qualidade e a segurança das estradas. 

 

 
3 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – 40 VINCULADAS 

 
Dentre as organizações que são de responsabilidade do Governo 

do Estado do Rio Grande do Sul, além das citadas no capítulo anterior, 

há outra subdivisão que consiste em 40 vinculadas, cuja administração é 

indireta. Ou seja, são estruturas independentes, algumas já citadas 

anteriormente, mas que dependem dos recursos do Executivo para 

pagamento do quadro de pessoal. Mais do que isso, dependem de 

recursos do Estado também no regime de previdência, como se pode 

observar no quadro abaixo.  



 

 

 

 

 

Quadro 3  

Lista de vinculadas e data de fundação 

 

 
 
 

1. Fundação Theatro São Pedro 

2. Brigada Militar 

3. Polícia Civil 

4. JUCERGS – Junta Comercial do Rio Grande do Sul 

5. Corpo de Bombeiros 

6. SPH – Superintendência de Portos e Hidrovias 

7. IPERGS – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul  

8. DAER – Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem 

9. IRGA – Instituto Riograndense do Arroz 

10. CIENTEC – Fundação de Ciência e Tecnologia 

11. CEEE – Companhia Estadual de Energia Elétrica 

12. CRM – Companhia Riograndense de Mineração 

13. FOSPA – Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre 

14. EMATER  

15. FAPERGS – Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul 

16. CORSAN – Companhia Riograndense de Saneamento 

17. Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Veira Da Cunha 

18. Fundação Cultural Piratini: Rádio E Televisão 

19. SUSEPE – Superintendência de Serviços Penitenciários 

20. FDRH – Fundação para o Desenvolvimento e Recursos Humanos 

Administração Indireta
40	Vinculadadas	

FEE	

1800	

Brigada	Militar	

1837	

1833	
Fund.	Theatro	

São	Pedro	

1841	
Polícia	Civil	

JUCERGS	

1877	

1895	
Bombeiros	

1900	

IPERGS	

1923	

1916	
SPH	

1937	
DAER	

IRGA	

1940	

1942	
CIENTEC	

CEEE	

1943	

1947	
CRM	

FOSPA	

1950	

1955	
EMATER	

1960	

1964	
CORSAN	

FAPERGS	

1964	

1967	
Fund.	Esc.	Téc.	

Liberato	Salzano		
Vieira	da	Cunha	

1968	
SUSEPE	

Fund.	Cultural		
Pira] ni	Rádio	
e	Televisão	

1968	

1970	

1972	
CEASA	

FDRH	

1972	

PROCERGS	

BADESUL	

1973	

1973	
CORAG	

FADERS	

1974	
Inst.	Gaúcho	de	

Trad.	e	Folclore	

1990	

IGP	

1989	

1991	
FEPAM	

FGTAS	

1991	

SULGÁS	

1993	

1994	
FEPAGRO	

SUPRG	

1996	

1996	
DETRAN	

METROPLAN	

1998	

2000	

2001	
UERGS	

FASE	

2002	

2002	
FPERGS	

AGDI	

2011	

2012	
EGR	



 

 

21. CEASA – Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul 

22. PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados  

23. FADERGS – Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul 

24. Badesul Desenvolvimento 

25. CORAG – Companhia Riograndense de Artes Gráficas 

26. FEE – Fundação de Economia e Estatística 

27. Instituto Gaúcho De Tradição E Folclore 

28. IGP – Instituto Geral de Perícias 

29. FGTAS – Fundação Gaúcha do Trabalho e Assistência Social 

30. FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

31. SULGÁS – Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul 

32. FEPAGRO – Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 

33. SUPRG – Superintendência do Porto do Rio Grande 

34. DETRAN – Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul 

35. METROPLAN – Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano  

36. UERGS – Universidade do Estado do Rio Grande do Sul 

37. FASE – Fundação de Atendimento Sócio-Educativo 

38. FPERGS – Fundação de Proteção Especial do Estado do Rio Grande 

do Sul 

39. AGDI Agência Gaúcha de Desenvolvimento e Promoção do 

Investimento 

40. EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias 

 

 
4 QUADRO DE PESSOAL 

 
Segundo dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda, o Rio 

Grande do Sul tem um número de serviços inativos maior do que o de 

servidores em atividade. De acordo com dados de fevereiro de 2016, os 

servidores ativos somam 139.130 enquanto o número de aposentados e 

pensionistas alcança 147.601. 

 

Servidores ativos 

139.130 

Servidores inativos 

147.601 

 
5 DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS  



 

 

 
A folha completa do Executivo representa R$ 1,8 bilhões aos 

cofres estaduais, incluindo os vencimentos de fundações e autarquias, 
além de consignações e tributos. Contando apenas os servidores da 
administração direta, o custo da folha salarial é de R$ 996 milhões. O 
magistério, somente, representa 50% da folha de pagamento do 
Executivo. Destes, 58% são inativos. Em 1994, aposentados e 
pensionistas representavam 42,1% do total do efetivo. 
 

Nota-se, a partir de informações fornecidas pela Secretaria da 
Fazenda, que a despesa com pessoal no Estado do Rio Grande do Sul 
aumentou muito nos últimos anos. Mais do que isso, houve um 
crescimento de 50% somente entre os anos de 2010 e 2014, quando foi 
realizado o último levantamento completo. No acumulado de doze 
meses, o valor total da folha era R$13 bilhões. Ao final de quatro anos, o 
montante chegava a R$ 19,7 bilhões. Uma variação nominal de 51%, 
como indica o quadro abaixo. 

 
Quadro 4 

Evolução da despesa com pessoal entre os anos de 2010 e 2014 
 

 
 

Levantamentos indicam que a causa decorre de uma série de 
fatores. Entre eles estão 27% de inflação, reposição em todos os quatro 
anos, reajustes salariais, contratação de pessoal e planos de cargos e 
salários. 
 

De janeiro a julho de 2016, o governo gastou, no geral, um total 
de R$ 15,5 bilhões com amortização da dívida (R$ 550 milhões), 
inversões financeiras (R$ 55 milhões), investimentos (R$ 270 milhões), 
juros e encargos da dívida (R$ 468 milhões), outras despesas correntes 
(R$ 3,7 bilhões). A soma ainda inclui os gastos com pessoal e encargos 
sociais, que chegam a R$ 10,4 bilhões. Ou seja, os gastos com a Folha e 
previdência são responsáveis por 67% do total de despesas do governo 
nos primeiros sete meses de 2016. 

Despesa com pessoal e encargos  
da administração direta



 

 

 
6 PESSOAL E ENCARGOS DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES 

 
A situação é de esgotamento também no que tange à folha de 
pagamento e encargos sociais das autarquias e fundações vinculadas ao 
governo do Estado do Rio Grande do Sul. Entre 2010 e 2014, a  variação 
foi ainda maior que no acumulado visto anteriormente. Em quatro anos, 
houve um aumento de 70,61%. Em 2010, o gasto era de R$ 648 milhões. 
Já em 2014, a folha alcançou R$ 1,1 bilhão no acumulado dos doze 
meses. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pessoal e encargos das autarquias e fundações



 

 

CONCLUSÃO 
 

 
 As informações apresentadas neste relatório são fruto de uma 

análise detalhada e de informações extraídas da participação do 

Secretário-Geral de Governo, Luis Carlos Búrigo, em reunião promovida 

por esta subcomissão. Tanto na audiência quanto nos números 

encontrados ao longo da pesquisa, é bastante claro que o Rio Grande do 

Sul não possui uma estrutura administrativa sustentável há muito 

tempo. Há um inchaço no organograma do Executivo que tem atingido 

índices vertiginosos nos últimos tempos, especialmente no que se refere 

aos gastos com pessoal.  

 Como foi dito, apenas uma folha de pagamento custa ao Estado 

em torno de R$ 1,8 bilhão. Isoladamente, o número em si não é 

problemático, mas torna-se um problema quando muda-se o contexto. 

Entre janeiro e julho de 2016, o Estado gastou pouco mais de R$ 15 

bilhões. Do montante, R$ 10 bilhões foram destinados ao pagamento da 

folha e encargos. Ou seja, o quadro de pessoal é responsável por 67% 

dos gastos totais. 

O problema consequente é a insustentável despesa com 

previdência. Para se ter uma ideia, gasta-se mais com previdência do 

que com educação, saúde e segurança juntos. Segundo dados do Portal 

Transparência do Governo do Estado, de janeiro a julho de 2016 foram 

gastos mais de R$ 6 bilhões com Previdência Social no Rio Grande do Sul. 

As despesas com saúde somam R$ 2 bilhões, com segurança R$ 1,7 

bilhões e com educação pouco mais de R$ 2 bilhões. Ou seja, quase R$ 1 

milhão a menos. Esse pequeno cálculo reflete uma realidade financeira 

bastante complexa enfrentada pelo Poder Executivo, que fica refém de 

uma estrutura inchada e que só aumenta.  

 O estudo apresentado aqui não se propõe, nesta fase, a 

apresentar caminhos, mas sim apresentar um mapeamento da atual 

condição da estrutura administrativa do Estado. Por meio dos números 

detalhados neste documento, é possível concluir, com segurança, que o 

atual organograma do Poder Executivo do Rio Grande do Sul não é 

sustentável há muito tempo. Há anos enfrenta déficits enquanto a 

estrutura aumenta sem previsão de receita equivalente para suprir 



 

 

novos encargos. Não cabe, aqui, a sugestão de redução do tamanho do 

Estado. Os números indicam, no entanto, que o Rio Grande precisa se 

adaptar e reestruturar para encontrar um caminho que seja viável e 

sustentável. 

 

 

Porto Alegre, 30 de agosto de 2016 
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