
Assembléia estuda solução para
enquadrar servidores

%ois fatos tomaram mais vulnerável a situação
iSfrdos servidores ocupantes de função pública.
O primeiro foi a publicação das Emendas n°5 19 e
20 da Constituição da República, que tratam das
Reformas Administrativa do Estado edo Sistema da
Previdência. O segundo fato foi a recente decisão
do Supremo Tribunal Federal, anulando benefTcios
previstos para esses servidores noADCT da Cons-
ttição Estadual.

O diretor-geral da Assembléia Legislativa, Sér-
gio Barcelos, observa que o que mais dificulta uma
definição rápida sobre a previdência dos servidores
de função pública é o fato de a Emenda n° 20 à
Constituição Federal ter restringido b universo de

Ó Nada mudou para a
função pública

contribuintes do sistema público de previdência aos
servidores efetivos. Os demais servidores públicos
foram deslocados para o sistema geral de previdên-
cia. o INSS.
Decisão da Justiça - Na época da promulgação
da Emenda n°20, a Procuradoria-Geral do Estado
entrou com uma ação judicial contra essa determi-
nação legal e, além de uma liminar obteve uma sen-
tença de 1° grau que desobrigou o Estado de reco-
lheras contribuições para o INSS, condicionando-
o, no entanto, à observância das normas gerais da
Previdênda, entre elas, a do teto de aposentadoria
de dez salários mínimos. "O que aconteceu é que,
nessa sentença, a Justiça não definiu uma nova con-
duta, obrigando o Estado, por exemplo, a fazer o
recolhimento em favor do lpsemg, e os servidores
não efetivos ficaram sem uma norma definida para
regular seus recolhimentos", observa Sérgio Bnlos,

Sérgio
Sorteios: estudos
para elaborar norma
própria

tbU0 caso dos servidores do Gru-
Upo de Execução, aAssembléia

Legislativa continua a recolher as con-
tribuições em favor do lpsemg, aguar-
dando uma legislação própria, que de-
verá vir na forma de um projeto de lei
de autoria do governador, regularizan-
do a situação desses servidores. As
contribuições dos servidores do recru-
tamento amplo estão sendo deposita-
das em uma conta especial, até uma

decisão da justiça —solução adotada também
pela Procuradoria-Geral da Justiça.
Estudos— Paralelamente a essa medida, a Di-

retoria-Geral, juntamente com a Procuradoria-
Geral do Legislativo, a DiretoriaAdministrativa e
Financeira e aAssessoria de Planejamento Estra-
tégico, está analisando outros aspectos da situa-
ção dos servidores de função pública, para ela-
borar uma norma própria que venha corrigir
essas distorções, acompanhando as linhas ge-
rais que vierem a ser adotadas pelos demais
Poderes. Segundo Sérgio Barcelos, esse gru-
po está analisando também a situação dos ser-
vidores do quadro suplementar e do recruta-
mento amplo, que enfrentam problemas es-
pecíficos.

Adilson de Brita:
enquadramento no regime
estatutário	 " U_M

Lei obriga servidor
a contribuir com

o Ipsemg
a própria Lei do Regime Jurídico Único, no
seu artigo 17, que torna os servidores do

Estado contribuintes compulsórios do lpsemg.
`»ssim, desde o dia 1 ° de agosto de 1990,  todos
os servidores de função pública recolhem sua
contribuição ao lpsemg. Só que essa determina-
ção foi contrariada pela Emenda n° 20, e esses
servidores estão sem abrigo e sem condições até
para se aposentar, apesar de terem contribuído
durante todo o tempo", desabafa o representan-
te dos servidores efetivos e do Grupo de Execu-
ção, Adilson de Brito.
Regime estatutário - O representante res-
salta que a principal reivindicação dos servidores
de função pública é o seu enquadramento no re-
gime estatutário, que irá lhes garantir todos os
direitos anulados com as duas emendas à Cons-
tituição da República. "Queremos a estabilidade
que, para nós, não é a garantia do emprego, mas
o reconhecimento da função pública dentro do
quadro de servidores do Estado, regido pelo regi-
me estatutário", defende Adilson, concluindo que,
se houver esse reconhecimento, a questão da
previdência também estará resolvida.
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