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Reformas trazem mudanças para
administração pública

A administração pública está em ritmo de mudança. Com  a aprovação das
reformas administrativa eprevidenciária, acaba o regi mejurídico único e passa
a ser possível demitir servidores estáveis por excesso de quadros. A aposentadoria
também sofre modificações importantes e sinaliza para mudanças estruturais
no sistema. Mas o que muda na prática? "Está tudo muito recente, até para se
fazer uma avaliação completa ", diz o gerente-geral de Consultoria Temática,
Sabino Fleury, com quem o Parceria conversou. Nesta entrevista, ele fala sobre
o fim da estabilidade, a situação dos servidores de função pública e outros
assuntos.

GRUPO DE TRABALHO
A Consultoria daAs5emblé/ está
crando umgrupo de trabalhopara
aproflindaro estudo de
determinadospontos da reforma
administrativa, como o contrato de
gestão. O estudo seiiitegrado com
os outmspoderes. o Tribuna/de
ContaseotiAisténó Pública "A
Assembléia não está soziiilia neste
barco. Nossa idéia é não ficara
reboque eanteciparsugestões'
destaca Sabino F/eur/

GLOSSÁRIO
. Vencimento: éosalánobásico,

como, por-exemplo, osALsda
Assembléia

. Gratificação: beneficio dado para
todos os servidoresporrazão
genérica, como, por-exemplo a
MAPdo Legislativo

. Vencimentos: venam entoe
gratificação

• Vantagens geralmente são as
gratificações extintas, que foram
incorpora dasaosalário

• Adicionais.sãoindividua/izados.
Exemplos são opó de giz dos
professores; osadiabnaispara
quem trabalha ànoise; por
penulosidade;osqüAqüênios

• Remuneração: venaiviento,
gratificação, vantagem, adicionais
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A estabilidade acaba com a reforma?

As coisas mudaram pouco. A estabilidade con-
tinua a existir, mas, agora, o servidor poderá ser
demitido por excesso de quadros. A perda do
cargo por sentença judicial transitada em julgado e
mediante processo administrativo em que lhe seja
assegurada ampla defesa não é novidade. A de-
missão poderá ocorrer mediante avaliação perió-
dica de desempenho, na forma de lei comple-
mentar e assegurada defesa. A aprovação da lei
depende da questão polítca. Pode ser rápida como
demorar muito. Há leis complementares de 1988
que não foram feitas até hoje. E o estágio
probatório mudou de dois para três anos.

O governo de Minas poderia enviar um
projeto com os critérios desta avaliação
de desempenho?

Acredito que essa lei tem que ser federal. Em
tese, o governador poderia enviar projeto regula-
mentando o assunto, mas não sei dizer se a
constitucional idade é questionável.

curso após 5/10/83). Só depois é que serão de-
mitidos os estáveis. Quem perder o cargo fará jus
à indenização de um mês por ano de serviço. O
cargo é extinto e não se pode criar outro em
quatro anos. A aplicação não será rápida, mesmo por-
que é preciso definir critérios para as exonerações.

O servidor cujos vencimentos ultrapassa-
rem o teto salarial terá o salário cortado?

O subsídio do ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (R$ 1 2.720,00) seria o teto salari-
al e passaria a valer com a promulgação da re-
forma administrativa. O meu entendimento -
e de consultores do Senado com quem cS
versei - é que o teto seja fixado, por lei con-
junta, entre os três chefes de poderes da União.
Esse projeto não tem prazo para ser encami-
nhado à Câmara. Quando se fixar o teto, o
desconto deverá ser automático, mas acho di-
fícil sair em ano eleitoral.

Na definição do teto serão incluídas van-
tagens e adicionais?

E quanto ao excesso de quadros?

A despesa de pessoal não pode exceder os
limites da Lei Camata (60% das receitas corren-
tes líquidas dos Estados). Para diminuí-la, agora é
possível demitir estáveis, mas, na prática, há um
longo caminho a percorrer. Primeiro, é preciso
reduzir em 20% despesas com cargos em co-
missão e funções de confiança. Outra medida é
exonerar os não-estáveis (admitidos sem con-

Sim. Hoje há um entendimento, construído
pela jurisprudência, de que as vantagens não
entrariam nessa remuneração. Isto permitiu
que o servidor tivesse um vencimento menor
e uma remuneração maior. A mudança foi
drástica. Serão computadas vantagens e adicio-
nais, para definir se a remuneração ultrapassa
o teto. No Executivo, são pouquíssimos
os que ganham mais de R$ 12.720,00. Isso
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pode ocorrer nos outros poderes. Hoje, os
que ganham acima do teto não chegam a 0,5%
dos lO milhões de servidores federais, estaduais
e municipais.

Houve uma corrida às aposentadorias
por causa das reformas. Há aposenta-
dos que estão voltando à Alemg. Como
é esta relação de trabalho?

O que muda com o fim do regime jurí-
dico único?

Poderão ser utilizados regimes diferentes
para contratar pessoal. Poderá existir um nú-
cleo de servidores estatutários e pessoas con-
tratadas via CLT, mantido o processo público
seletivo de provas e títulos. A possibilidade de
contratação via CLT é um aspecto positivo, pois
flexibiliza a contratação e a dispensa. Só não
acho isso possível na área de segurança e fis-
calização e najustça.

Como fica a situação dos servidores,
• após a reforma previdenciária?

A redação que se pretende dar ao parágra-
fo 14 do artigo 40 da Constituição Federal é a
seguinte: 'ao servidor ocupante, exclusivamen-
te, de cargo em comissão declarado em lei de
livre nomeação e exoneração, bem como de
outro cargo temporário ou de emprego públi-
co, aplica-se o regime geral de previdência so-
cial". Uma vez mantida essa redação, pode-se
concluir que a aposentadoria dessas pessoas
ficará a cargo do INSS, aplicando-se todas as
regras daí decorrentes. De qualquer maneira,
isso vai depender, em primeiro lugar, da apro-
vação do texto como ele está e, em segundo
lugar, de interpretação e regulamentação.
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Há a possibilidade legal de concessão de jornada
diária para o aposentado, e o limite máximo deve-
rá ficar em torno de R$900 (50 horas de traba-
lho fora da jornada) durante três meses (Ordem
de Serviço 28). É uma maneira transitória para
garantir o funcionamento da Casa e é extensiva a
todos os aposentados. Outra possibilidade é a
prestação de serviço equivalente aos cargos de
gerente-geral, diretores, diretor-geral, secretário-
geral da Mesa e assessores. Ela é limitada a dois
anos, com possibilidade de recondução. De for-
ma alguma as pessoas que estão voltando têm os
vencimentos duplicados. A gratificação é variá-
vel de acordo com o cargo no valor máximo
de R$ 2.06 1,50.

Qual a avaliação que você faz das re-
formas?

Estas são as primeiras - e tímidas. Com  rela-
ção à reforma previdenciária, para mim não há
dúvida de que o sistema, continuando como está,
entre em colapso em 15 anos. É preciso captar
recursos e impedir aposentadorias precoces. Há,
ainda, um movimento mundial de transformar o
Estado em timoneiro, que orienta e fiscaliza. Essa
mudança implica o fortalecimento do Legislativo,
que passa a ter responsabilidade de acompanhar
a execução das políticas públicas. Estamos, no
entanto, ainda muito longe disso.

Quais as perspectivas em médio prazo?
AAiemg terá que repor quadros, então está na

hora de pensar o que vai querer dessa mão-de-
obra. A partir da definição do perfil do Legislativo
nos próximos 15 anos, deveria ser construído um
perfil de pessoal. AAlemgvai se dedicar apenas à
tarefa de fazer leis; vai fiscalizar o Executivo ou
aprofundar ações com a sociedade? No final de
1997, saiu uma resolução importante, estabelecen-
do que a forma de ingresso será através de concur-
so e posterior curso na Escola do Legislativo. Todo
momento de crise é também um momento de cri-
ação. Talvez tenhamos oportunidade única no servi-
ço público. É a oportunidade de renovar, às vezes,
25% dos quadros de determinado setor. Só não se
pode fazer uma renovação apressada.

APOSTILAMENTO
Uma mudança siçniiicativa, apartir

dareforrnapreidenoán, éque o

servidornão vaimaisse aposentar

levando oapostiiamento

QÜINQÜÊNIO
Oqüinqüênio não vaiinodirma,s

sobre aremuneração total, mas

somente sobre o venci»iento—o que

gera redução dos salários. Na opinião

de Sabino Reury, no entanto, esse

dLpositivo será mais uma das normas

em que o entendimento técnico é

um e a aplicação é outra

DIREITO ADQUIRIDO
Na opinião do consultor, ainda

podem ser [e itasmodiácações para

gaiantiralguns direitos na reforma

previdenciánà. Ose,vidordeve ficar

atentoà votaçâode /°tumoe

conferáo texto aprovado, antes de

tomar qua/queratitude.

TRABALHO
REDOBRADO

A aprovação das reformas vai

desencadeara revisão de normas

estaduais. Será preciso mexerna

Constituição do Estado,

no Regimento Intemo daAlemg,

nos planos de carreira e no

estatuto do servidor
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