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Qual a importância do BDS na carreira?
Solange: Até a Deliberação 1.545)98, o Banco
de Desenvolvimento do Servidor (BDS) era utili-
zado como pré-requisito para se exercer tarefa
nominativa e para ocupar cargo em comissão.
Agora ele é pré-requisito para a carreira. O servi-
dor só poderá entrar no último nível de qualifica-
ção ou obter a Gratificação de Incentivo ao Aper-
feiçoamento Funcional (Giaf) se estiver no BDS.

Estar no BDS é pré-requisito para a pro-
moção?

do se tem um determinado número de cargos de
gerenciamento com valores prefixados, se por
um lado, evita ao dirigente um esforço maior de
gestão, por outro, não proporciona a grande fle-
xibilidade da nova sistemática. No modelo anteri-
or, era muito mais desgastante promover substi-
tuições de pessoas não comprometidas com o
trabalho. Por isso é que, após o enxugamento da
estrutura e a extinção de cargos, optamos pela
tarefa diária. A administração exige maior habilida-
de gerencial dos dirigentes, e o servidor deve
acompanhar e ajudara corrigir distorções.

Solange: A meta era fazer isso, mas hoje estão
no banco 45% dos servidores. Se tomássemos
essa medida, iríamos engessar a carreira de ou-
tros 55%. Uma coisa é certa: o BDS vai ser im-
prescindível para a carreira. De forma clara e me-

•uívoca estamos sinalizando que o servidor deve
entrar para o banco, para poder se desenvolver.

Mudaram os critérios para a concessão
da Giaf?
Solange: Ela era concedida a quem estava no
final da carreira (AL-45) e não mais que sete ve-
zes. Esta foi a forma encontrada para cumprir uma
determinação de 93 de ampliar a carreira em sete
níveis, mas que ainda não tinha sido implementada.
Agora que alongamos a carreira até o AL-52, de-
mocratizamos a Giaf a todos os níveis. Ela não
implica mudança de padrão, é uma gratificação de
4% dada a cada três anos. Quem não estiver no
BDS, não tem GiaL Vale lembrar que o servidor
não poderá usar os mesmos cursos para efeito
de promoção e de GiaL

O que são as tarefas diárias?
Solange: Aquelas de direção e assessoramento
são uma inovação e substituem as Funções
Gratificadas e a tarefa nominativa. já a tarefa
operacional existe desde setembro de 97. Cada
setor tem pontos .para serem usados pelo res-
ponsável pela unidade, quando alguém precisar
trabalhar fora do expediente ou em um projeto
especial. Com eles, pode-se contratar serviços
de aposentados ou até de servidores de outras
áreas. Cabe ao titular decidir sobre o assunto. A
Deliberação 1.542198 coloca limites de pontos
por complexidade datarefa, para evitar distorções,
e define pré-requisitos para sua convocação.

Esta é uma nova forma de gestão?
Valadares: Quisemos oferecer ao titular maior
liberdade para gerenciar sua área. Administrar quan-

Haverá controle da distribuição dos pon-
tos?
Solange: Cada diretor vai definir quantas equipes
formará, Uma Ordem de Serviço do Diretor-Geral
vai aprovar a estruturação de cada setor.

As tarefas valem também para gabine-
tes?
Solange: Sim, e o deputado pode aplicá-las de
acordo com as necessidades de seu gabinete.
Pode usá-las internamente ou para contratar um
profissional do Banco de Consultores (veja ma-

teria na página 8). A Consultoria da Assembléia
estará, então, mais liberada para se dedicar às suas
funções essenciais de assessoramento insti-
tucional ao Plenário e às Comissões. A utilização
da tarefa diária no gabinete fica condicionada à re-
dução da estrutura atual.

Os servidores ainda têm muitas dúvidas.
Qual o recado para eles?
Valadares: O servidor predsa entender que uma
certa insegurança não é restrita ao serviço públi-
co, mas decorrente da transformação que a soci-
edade vem sofrendo. Na verdade, essa insegu-
rança é bem menor para nós. Temos nos ante-
cipado às transformações, para podermos nos
adaptar mais facilmente a elas. As pessoas fi-
cam inseguras, imaginando o que vem pela
frente. Mas, a rigor, não há mudança do rumo,
de estímulo à capacitação e ao desenvolvimen-
tona carreira.

E quanto à situação dos servidores?
Valadares: Todos nós, efetivos ou do Grupo
de Execução, estamos no mesmo barco. Há di-
ferenças quanto à situação funcional e jurídica. Mas
a Casa tem dado oportunidades de crescimento
na carreira a todos os servidores. Ambos são
importantes para a administração.
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