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Hugo acredita que os critérios atuais
induzem ficionário à desonesti&Cle

O servidor Hugo Antônio de Avelar
sabe que, pelos cri té	 .atuais vai ter
problemas no futuro. ício deste ano,
Hugo obteve licença para tratamento em
pessoa da família por quinze dias. Ele
acha que as restrições impostas no caso
das licenças médicas incentivam as

IN.pessoas a procurarem maneiras de evitar
a perda debeneficios, como o da promoção -
e da progressão. O critério é injusto,
porque a doença não respeita leis, e a
restrição incentiva a pessoa a ser desonesta, levando-a a procurar um meio de não
caracterizar a licença. "Se a licença é concedida pelo Departamento de Saúde e
Assistência, por que ela não tem valor junto ao Departamento de Pessoal?"— dispara.

• Debate

Cadê a minha promoção.?
A primeira relação de progressões e promoções provocou uma grita geral. Os servidores questionam a perda de i

Francisco Morais Mendes/ Eustáquio Marques

Progressão, promoção e gratificação bienal: estes termos entraram
na ordem do dia na Assembléia, com a publicação, no último dia 20
de maio, de atos da Mesa relacionando os servidores contemplados
comessesbeneficios. Porqueunstiverampmgressão, outros promoção,
outros gratificação e outros nada disso?

A publicação dos atos desses beneficios, que fazem parte do
sistema de carreira constante da Resolução n° 5.086, surpreendeu a
inúmeros servidores, que apresentaram a documentação exigida e, ao
final, não foram contemplados. O Departamento de Pessoal recebeu
e respondeu a 141 pedidos de informação sobre os motivos porque os
servidores deixaram de receber os beneficios. Segundo o DPE, 80%
dos reclamantes não sabiam a que tipo de beneficio estavam
concorrendo.

Os motivos mais freqüentes para o indeferimento dos beneficios
foram a lotação em gabinete parlamentar, durante o período de
aquisição, a incidência de ocorrências e afastamentos como licença
para tratamento de saúde e para tratamento de saúde em pessoa da
famffia, e falta abonada.

Servidores insatisfeitos com as explicações do Departamento de
Pessoalvãoimpetrarrecursoao Conselho Administrativo da Secretaria
da Assembléia. Parceria ouviu alguns desses servidores para abrir
uma discussão sobre possíveis distorções da Resolução n° 5.086.

Luiz Otávio perdeu
por ser de gabinete

O caso de Luiz Otávio de Oliva Fonte
Boa envolve o período em que ele trabalhou
em gabinete parlamentar. O Edital 4/92,
de novembro de 1992, que instituiu as
normas para progressão e promoção,
excluiu da possibilidade de promoção os
servidores que não se encontravam em
exercício na área administrativa desde 1/
1/90. Embora seu nome constasse da lista
anexa ao edital, Luiz deixou de se inscrever
para a promoção, pois fora informado,
segundo alega, pela Gerência de Recursos
Humanos que seu pedido seria indeferido.
"Como não vislumbrei possibilidade de
impetrar recurso à época, deixei de
concorrer", explica. Ao verificar os atos
da Mesa, Luiz observou que servidores
que se encontravam na mesma situação
inscreveram-se e foram promovidos.

Resolução foi
corrigida, mas Luiz
saiu prejudicado

O servidor Luiz Fernando de Assis
teve problemas de saúde em novembro de
1991 e ficou 15 dias sob licença médica.
Luiz perdeu a progressão ano passado e
perderá a promoção este ano, pois o período
de aquisição é o mesmo. No período de
setembro a dezembro de 91, o limite de
faltas decorrente de licença médica era de
dez dias. A Resolução n°5.115, de maio de
1992, alterou esta situação, estendendo o
período de licença para 90 dias, e retroagiu
seus efeitos a 1° dejaneiro daquele ano, não
alcançando o período de setembro a
dezembro de 91. "O direito deve expressar
a justiça e a resolução, embora tenha
reconhecido um erro, somente o corrigiu
em parte", argumenta.

Odilon vai recorrer
por pontos do

curso de mestrado
O servidor Odilon Vargas Toledo

prepara recurso contra a não aceitação dos
créditos de curso de mestrado em Ciência
Política na UFMG. Ele argumenta que
comprovou ter mais de 400 horas/aula,
embora não tenha, ainda, concluído a
dissertação. Para a Assembléia, curso de
especialização é, caracterizado com 360
horas/aula. "Senão houve regulamentação
da Resolução 5.086, no que se refere a este
aspecto, a Assenbléia deveria seguir a
legislação existente que assegura a
equivalência entre disciplinas de mestrado e
curso de especialização", alega Odilon.

Eliane propõe
recuperar padrão
que foi perdido
A servidora Eliane Vieira Ribeiro se

encontra no padrão final de determinado
nível, mas não pôde passar ao nível especial.
Ela quer apresentar, como sugestão ao
Conselho, proposta de alteração na
legislação que assegure ao servidor, quando
de sua promoção ao nível especial, a
recuperação de mais um padrão referente à
progressão anterior, da qual se viu privada
por estar posicionada no último padrão de
seu nível.
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1 Veja seus direitos

O que é exatamente promoção,
por questões como licença por doença e falta abonada	 progressão e gratificação bienal

Progressão - Para ter di-
reito à progressão, o servidor
deve pertencer ao quadro efeti-
vo da Assembléia: oficial, téc-
nicoou procurador. Deve, tam-
bém, estar no exercício do car-
go há dois anos. Para fazer jus
à progressão, o servidor preci-
sou apresentar, em relação às
notas da avaliação de desem-
penho, média aritmética supe-
rior a 60 por cento.

Foram excluídos da pro-
gressão os servidores admiti-
dos após 1/1/91, que não havi-
am completado dois anos no
exercício do cargo. Também
foram excluídos do beneficio
os servidores em final de pa-
drão. Estes não foram contem-
plados porque teriam que mu-
dar de nível para começar na

primeira fase do nível seguin-
te. Outros obstáculos ao rece-
bimento do beneficio foram as
faltas, apuradas pelo cartão
magnético, incluindo determi-
nados tipos de licenças legais.

O servidor que teve mais
de cinco faltas no período de
1/1/92 a 31/12/92 perdeu a
progressão, o mesmo ocorren-
do com aquele funcionário que
teve registradas mais de 10
faltas no período de 9/9/91 a
31112/91. A data inicial foi
considerada por causa da im-
plantação da avaliação de de-
sempenho. Os servidores que,
no intervalo de dois anos, tive-
ram apostilamento ou muda-
ram de padrão também deixa-
ram de receber o beneficio da
progressão.
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Consuelo foi prejudicada por uma
legislação que ainda nãoQxistia

Consuelo Tunes de Paula acumulou,
dejaneiro a dezembro de 92, duas faltas
e quatro dias de licença para tratar de
doença em pessoa da família. Foi 	 •. -

dispensada pelo Departamento de Saúde
e Assistência. A Resolução n°5.115, de
3 dej unho de 92, vedava a progressão ao
servidor que tivesse faltado,
interstício de dois anos, não	 •
justificadamente, por mais de 10 dias.

A Deliberação n° 788/92 de
setembro daquele ano, modificou os	 ...	 . !.. i ;.
critérios que já estavam estabelecidos,
definindo que o servidor, para fazerjus à promoção, não poderia ter mais que cinco
faltas por ano. A funcionária diz que "não se pode invocar o desconhecimento da
legislação,. pois eu não podia conhecer um documento legal que não existia".

Para Rosana e Lúcia, norma virou
1 fator de desestímulo para servidor

As servidoras
Rosana Arantes
Moreira Maia e

	

•	 .	 .	 .	 Lúcia Ladislau, do
• ,:. .•:: ' ' quadro das funções

públicas, perderam
a gratiflcãção bie-
nal por excederem
o número de faltas

- . . permitido. Rosana
alega que ficou
afastada, com au-
torização do De-

'..	 partamentodeSaú-
de e Assistência,

para tratar de doença em pessoa da família. Ela diz que "a gratificação, que deveria ser
estímulo para o servidor, transformou-se em fator de desestímulo".

Lúcia Ladislaudeixou de perceber a gratificação também porlicença para tratamento
de saúde. Ela questiona os critérios adotados quanto a este ponto, pois não se pode prever
o tempo de duração de um tratamento. "Tive faltas abonadas porque precisei fazerexames
e o abono não é considerado para fins da gratificação".

Promoção -A promoção é
a mudança de nível. O servi-
dor, para ser promovido, preci-
sa ter cumprido três anos de
interstjcio, ou seja, permane-
cer t3anos no mesmo nível.
Puderam concorrer ao benefí-
cio os servidores admitidos
anteA 1/1/90, completando
três LJs ao final de 1992.

E a primeira vez que estão
saindo as listagens de promo-
ção desde a vigência da Reso-
luçãon° 5.086. Foram contem-
plados somente servidores da
área administrativa, porque os
servidores de gabinetes parla-
mentares ainda não adquiri-
ram o direito ao beneficio. Os
servidores efetivos lotados em
gabinetes, que completaram
três anos de exercício, tiveram
direito à promoção, mas so-
mente receberão a remunera-
ção financeira a partir do mo-
mento em que retomarem à
área administrativa.

Mas há outros requisitos
para a promoção. O servidor
precisa ter, no mínimo, nove
anos de exercício, para os ofi-

Gratificação bienal - A
gratificação bienal é aprogres-
são do pessoal do grupo de
execução, das funções públi-
cas e do quadro suplementar.
Até agora, foram publicados
os atos do pessoal da área ad-
ministrativa. Até o final do ano
deverão ser publicados os atos
dos servidores dos gabinetes.

A gratificação foi concedi-
da aos servidores admitidos an-
tes de 1/1/91, qúe completa-
ram o tempo necessário até o
final de 1992. A concessão do
beneficio levou em conta o
mínimo de 60 por cento, obtido

ciais de apoio, e 12 anos, para
os técnicos. Foi preciso tam-
bém comprovar a participação
em cursos, treinamento, semi-
nários, escolaridade, média
superior a 60 por cento na ava-
liação de desempenho e lota-
ção na área administrativa des-
de 1/1/90.

Os servidores que ocupa-
ram cargo em comissão, fun-
ção gratificada, foram benefi-
ciados desde que as letras à
que têm direito sejam de valor
superior ao apostilamento ou a
cargo em comissão que ocupe.
O servidor, neste caso, tem
direito adquirido na carreira,
mas não recebe compensação
financeira, desde que sua gra-
tificação seja superior à vanta-
gem da progressão.

Os servidores do grupo es-
pecial não' foram contempla-
dos com a ascenção, porque a
Constituição Federal proíbe a
mudança de nível por meio de
concurso interno. Eles deve-
rão aguardar a revisão consti-
tucional de outubro, que pode-
rá alterar essa situação.

através da média aritmética
das avaliações de desempe-
nhode 1991 e 1992, e o máxi-
mo de 10 faltas no período de
9/9/91 a 31/12191 e de cinco
faltas no período entre 1/1/92
e31112192.

Os servidores de gabinete
têm um período de gratifica-
ção bienal que é de 91192. No
final do ano será processada a
gratificação. A partir de 1994,
será processada a gratificação
bienal de pessoal do recruta-
mento amplo, que não pos-
suem direito a promoção ou
progressão.
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