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Deliberações mudam carreira rrnnarrrzo
e estrutura da Alemg O serviço público está passando por mudanças, e a

Alemg não é exceção. Junto com as reformas federais,
várias medidas relativas à carreira, à área de pessoal

e à gestão administrativa vêm sendo
implementadas. Algumas estão nas Deliberações
1.542198 (Minas Gerais de 16 de maio),
1.548/98e1.545/98(Boletim da Secretaria
de 29 de maio). As duas primeiras tratam da
organização administrativa da Escola do
Legislativo, e a terceira, da carreira. As
delibera ções provocaram surpresa nos servidores,
que ainda têm muitas dúvidas. O Parceria
conversou com a diretora Administrativa e
Financeira, Solange Ferreira, e com o assessor
de Planejamento Estratégico, Luiz Valadares
4e A breu, para esclarecer o assunto.

O servidor é da Secretaria da Assem-
bléia ou da Escola do legislativo?
Valadares: É da Secretaria, pertencendo, en-
quanto em atividade, a um quadro de qualificação
da Escola. ,45 deliberações atribuem ao Diretor-
Geral a gestão da Escola para execução dos ser-
viços da Secretaria da Assembléia. O servidor está
lotado conforme suas habilidades, grau de de-
senvolvimento e onde é mais importante para a
Alemg, e continua servidor do Legislativo. Para
nós, todos, indistintamente, estão voltados à ati-
vidade-fim.

Por que, então, colocar todos na Escola?
Valadares: A Escola já se consolidou como
centro de reflexão e de estudos, de caráter técni-
co e institucional. Ela é o setor que melhor traduz
a filosofia da administração. Para mostrar que o
funcionário precisa se desenvolver na carreira,
cujas características básicas são exigência de desem-
penho e permanente aperfeiçoamento, é que os
servidores da área administrativa e de apoio ao pro-
cesso legislativo estão na Escola. Mas nada mudou
na vida funcional nem na situação jurídica deles.

E se a Escola virar fundação?
Solange: Somente através de lei específica
pode-se mudara natureza jurídica dela. As pes-
soas estão preocupadas porque, em 94, em uma
lei que tratava da Comissão de Desenvolvimen-
to do Vale doJequbnhonha(Codevale), havia um
artigo que criava a Fundação Escola do Legislativo.
Ele previa que uma resolução disporia sobre o
assunto. A reforma administrativa determina que

isso tem de ser feito através de lei, sancionada
pelo governador! definindo patrimônio, recursos
e pessoal para a fundação. Mas não há nada nesse
sentido. Ainda que a Escola fosse fundação, esta-
ria sujeita às mesmas regras impostas à adminis-
tração direta, inclusive quanto a seus servidores.

E as mudanças na carreira?
Solange: O crescimento na carreira agora só se
faz por promoção! que avalia o crescimento e o
aperfeiçoamento do servidor. Extinguiu-se o cres-
cimento automático. Em um ano você tem uma
promoção baseada no desempenho individual. No
ano seguinte, o critério é o aperfeiçoamento, quan-
do será publicado edital relacionando cursos e ati-
vidades, e sua correspondência em pontos, para
se concorrer ao benefício. O ano de 98 é o pe-
ríodo aquisitivo para a promoção 1. Em 99, serão
levados em conta os cursos que o servidorfez de
N de janeiro de 98 a 31 de dezembro de 99.
Cada promoção representa um acréscimo mé-
dio de 4,5% nos vencimentos.

Como era antes?
Solange: De dois em dois anos subia-se um
padrão (AL), e de três em três anos, dois pa-
drões. Agora a cada ano você pode subir um pa-
drão. Não estamos abreviando a carreira, mas
trazendo a preocupação com o aperfeiçoamento
para mais perto do servidor. Hoje muitos só co-
meçam a pensar em fazer os cursos necessários
para ter direito à promoção ao final dos três anos.
Estamos mostrando que é preciso começar a es-
tudar agora.

DIREITO
Quem comp/etaro tempo para
promoção em 98 terá seus direitos
assegurados, mesmo com as
mudanças pre vistas na
Deliberação 1.545198

APERFEIÇOAMENTO
OPrograma deApen'eiçoamento
Funcional previsto na Deliberação
/ .545/98, destina-se aos
ocupantes de cargos de 10c20
graus. O objetivo édar
treinamento especifico àqueles
que hoje têmfunçôesquepoderão
ser terceiriza das. Segundo Solange
Ferreira, a meta é readaptar essas
pessoas às novas necessidades da
A/emg, realocando-asapóso
témwho do programa. Quem
concluir os cursos, [a rájus à Gi(
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