
Número de recursos caiu
Contra os protestos e as 400 cartas do ano passado, o
Pessoal só recebeu até agora 194 reclamações
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Benefícios atingem 855 servidores
A lista dos beneficiados abre caminho para unificar períodos aquisitivos e definir novos critérios de progressão e promoção

A Gerência-Geral de Pessoal pro-
DOS 471	moveu este ano a concessão dos benefí-
inscritos	cios previstos no plano de carreira do
para a GIAF,	.
409 foram	

servidor da Assembléia Legislativa. As

beneficiados, listas dos 855 funcionários beneficiados

Dos 58 com a Progressão, Promoção, Gratifica-

candidatos á ção de Incentivo a Aperfeiçoamento Fun-
Promoção,	cional (GIAF) e a Gratificação Bienal,
50 foram	concedida pela última vez este ano para o
promovidos Grupo de Execução, foram publicadas no

Boletim da Secretaria, em abril e maio.
Os benefícios são retroativos ao mês de
janeiro deste ano.

Desde a edição da Resolução ng
5.086/90, a Progressão e a Promoção
foram concedidas para os biênios 90/91 e
91/92 e para o triênio 91/92/93. A pro-
gressão é a mudança de padrão, no senti-
do horizontal da carreira, ou seja, o servi-
dor muda de AL, mas permanece no mes-
mo nível. Este benefício, previsto para
cada dois anos, atinge os servidores da
área parlamentar e administrativa. APro-
moção. que é a mudança de nível ou o
crescimento vertical na carreira, benefi-
ciaos funcionários da área administrativa
e é concedida a cada três anos.

A Gratificação de Incentivo ao Aper-
feiçoamento Funcional (GIAF) está sen-
do concedida pela primeira vez, para os
funcionários efetivos, do Grupo de Exe-
cução e do Recrutamento Amplo. Tam-
bém, a partir deste ano, começa a conta-
gem de tempo para o Grupo de Execução,
que passou a ser beneficiado com a Pro-
gressão e a Promoção. Por isso, a Grati-
ficação Bienal, que era destinada a eles,
foi extinta, através da Deliberação n°
1.025/94, publicada no Boletim da Secre-
taria de 25 de fevereiro deste ano.

A deliberação instituiu o
Sistema de Desenvolvimento
Funcional dos Servidores dOGru

TW•	 po de Execução de Apoio à Ad-
ministração da Secretaria da As-
scmbléia e determinou a realiza-
ção de um estudo para que o
padrão de posicionamento do ser-
vidor passasse a ser aquele cujo

4 valor estivesse mais próximo de
seu vencimento, acrescido davan-
tagempes-soal e da gratificação

Eliane	
de desempenho a que tinha direito.

Tameirão: 'a	Segundo a gerente-geral de Pessoal,
falta de leitura Mara Denise' Ribeiro Morais, a Mesa já
dos editais	determinou estudos para a unificação dos
prejudica muita	-
gente

	períodos aquisitivos e critérios de conces-
são da Promoção e Progressão não só
para os servidores do Grupo de Execu-
ção, mas também para todos os outros. O
novo regulamento deve vir ainda este ano.
Portanto, fique atento e acompanhe as
publicações da Casa para se informar
sobre seus direitos.

No ano passado, a Gerência-Geral
de Pessoal recebeu 400 cartas pedindo
explicações sobre os motivos de não-
concessão dos benefícios. Este ano, a
expectativa é aindamaior. Por isso, antes
mesmo da publicação, durante o traba-
lho de análise dos processos e da situação
funcional, a equipe do Pessoal já prepa-
rou a listagem com as pessoas que não
tiveram direito aos benefícios e os moti-
vos para isso.

Mas, até maio, a gerência recebeu
apenas 194 cartas, respondidas uma a uma.
Os funcionários puderam apresentar recur-
sos, até cinco dias depois da publicação da
relação dos beneficiados no Boletim da
Secretaria.

O principal motivo para a não-con-
cessão de benefícios, segundo Eliane

Gontijo, foi o número de faltas. Na área
parlamentar, especificamente, a maioria
foi pelo uso excessivo do código 022, que
caracteriza funcionário em serviço poli-
tico. O número máximo permitido é de
três por mês, sendo a quarta ocorrência
contada como falta. Eliane observou que
houve funcionários com mais de 300
ocorrências no período de 1 de janeiro de
92 a 31 de dezembro de 93.

A outra razão, comum a muitos
processos, foi a desinformação, que le-
vou à inscrição candidatos sem as condi-	Outros 302
çôes mínimas, exigidas pela legislação, funcionários
para concessão do benefício. Para a	tiveram
Gerência-Geral de Pessoal, se as pessoas	Progressão
procurassem se informar melhor, antes	e 94, a
de formalizar a Inscrição, o número de Gratificação

processos rejeitados seria menor.	 Bienal


