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Agüenta coração,
o Brasil é Penta!

        Vamos nessa Brasil!
    Não basta esse Penta
queremos e podemos muito mais.

Agüenta coração, o Brasil é Penta e está pronto 
para assumir a sua grandeza de alma, de arte e o seu 

orgulho também no campo da política e da economia.
Técnico batuta de bom não falta, time de primeira 

nós temos, o campo é nosso e o coração verde e 
amarelo bate, sabedor que é do melhor caminho.
Esse entusiasmo de um povo unido, que sabe o que 

quer e dá conta do recado, não precisa ser represado só 
no esporte, pelo contrário, deve, acima de tudo, 

conquistar a taça da sua soberania. Chega de fazer o 
trabalho, de oferecer os recursos e ver uma elite faturando 

todas.
Imagina o poder dessa torcida, capaz de alcançar o 

outro lado do mundo e de trazer de lá a maior conquista da 
história do futebol, voltada para fazer o serviço de casa, 

para dizer não aos que querem roubar da classe 
trabalhadora os seus direitos?!

Nenhum estado de miséria, nenhum governo corrupto, 
nenhum neoliberalismo ou times semelhantes conseguirão 

faturar um gol sequer.
Vamos nessa Brasil!
Não basta esse Penta queremos e podemos muito mais.

Podemos mais em nossa organização. Queremos mais 
cidadania. Exigimos mais respeito.
Vamos fazer uma diferença decisiva nas urnas em outubro 

próximo. Vamos, enfim, deixar o coração solto de alegria, ir 
avante na busca da sociedade justa, igualitária e consciente 

que queremos e podemos ter!
Vamos nessa Brasil!
Eis o chamado do Sintsep-GO!

SINTSEP-GO 13 anos



Editorial
Ao costurarmos os assuntos de interesse de 

nossa categoria para esse jornal sentimos a 
grandiosidade do momento que vivemos hoje no 
Brasil. Tantas possibilidades se contrapondo à 
tentativa de arrocho final do neo-libralismo.

Quando tudo parece entregue, o desmonte 
do Estado retirando os últimos tijolos da 
estrutura, temos aí a força da consciência 
popular se mobilizando para dar a resposta 
necessária em outubro desse ano, nas eleições.

O Brasil Penta, entusiasmando ainda mais o 
povo a completar a conquista de sua soberania. 
A opinião pública falando com voz clara um 
basta indignado às injustiças sociais. Aqui em 
Goiás, uma mulher tomando a liderança dos que 
sabem qual o caminho para a sociedade que 
queremos. O Sintsep-GO se preparando para o 
seu Congresso em Caldas Novas. Tudo isso 
promissor se tomarmos a frente e fizermos a 
nossa luta!

Esse jornal expressa esse apelo.
E então, vamos lá!?
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A diretoria do Sintsep-GO está 
percorrendo o interior do Estado 
ret i rando delegados para o 
Congresso do Sindicato. Essa 
atividade é de suma importância 
para o engajamento de toda a base 
na vida do Sintsep-GO.

Essas visitas abrem canais e 
veiculam informações importantes 
para todos os filiados.

Notas
Retirada de delegados para o
VI Congresso do Sintsep-GO

O Sintsep-GO realizou, em sua sede, aos 12 de 
julho deste, uma plenária de aposentados e 
pensionistas, com almoço e forró, para retirada de 
delegados para o seu VI Congresso. Com a 
presença de mais de cem filiados a plenária 
também discutiu temas de seu interesse. Aprovou 
ainda uma proposta com 21 itens encaminhada 
aos candidatos nas eleições de 2002. 

Aquele candidato que subscrever essa 
proposta merecerá a credibilidade dos 
aposentados, afirma a mesma.

Alguns dos itens constantes da proposta são: 
paridade; integridade; não incidência de 
contribuição previdenciária; limitação de gastos; 
data-base; direitos adquiridos e outros.

A Direção do Sintsep-GO dicidiu, durante a 
plenária, que além dos 10 delegados escolhidos 
estenderia um convite especial a todos os outros 
que se candidataram, no caso nove a mais, para 
participarem do Congresso. Com isso estimula o 
envolvimento desse setor de sua base.

Plenária dos aposentados e pensionistas

Presidente do SINTSEP 

Expediente
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O Sintsep-GO recebeu do Diesse 
um pacote com três cartilhas e um 
livro: As negociações coletivas no 
Brasil; O mercado de trabalho no 
Brasil; Os redimentos do trabalho no 
Brasil e A situação do trabalho no 
Brasil. Análises bem feitas e do 
interesse da classe trabalhadora, 
esses estudos são fonte importante 
de informação.  Mais informações: 
www.dieese.org.br

Do Dieese

SINTSEP-GO 13 anos 2.

A Comissão Nacional de 
Negociações do DNER se reuniu, 
em Brasília, no período de 03 a 10 
de junho de 2002.

Na pauta da Comissão estavam 
assuntos de interesse dos serviços e 
servidores do órgão como, por 
exemplo: elaboração de emendas à 
LEI 10233/2002, audiência com 
inventariante nacional, com os 
diretores administrativo e financeiro 
do DNIT e com o Presidente da 
Comissão Nacional de Viação e 
Transporte.

De maneira geral, as audiências 
foram bem sucedidas e sem relatório 
c o m p l e t o  j á  e s t á  s e n d o  
encaminhado pela CONDSEF aos 
interessados.

DNER

O candidato à presidência da 
república pelo PT, Luiz Inácio 
Lula da Silva e a CONDSEF 
estiveram juntos em um debate 
sobre assuntos de aposentadoria 
n a  C â m a r a  F e d e r a l .  
Aproveitando a ocasião os 
D i r e t o r e s  d a  C O N D S E F  
entregaram as propostas  
elaboradas no V Encontro 
Nacional de Aposentados e 
Pensionistas da CONDSEF e 
pelo Grupo de Trabalho para 
Assuntos de Aposentadoria da 
C N E S F .  L u l a  f i c o u  
compromissado em dar retorno 
às propostas apresentadas até o 
dia 30 deste mês.

Lula e os assuntos de
aposentadoria

O avanço da política neoliberal, imposta pelo 
imperialismo dos Estados Unidos, tem provocado 
maléficios sem precedentes em alguns países da 
América Latina. Para evitarmos que o atual 
fenômeno de empobrecimento agudo, que hoje 
assola a Argentina e o Uruguai, se instale 
definitivamente em todos os países controlados 
pelo FMI e reverter o atual quadro de miséria que 
vivemos, é necessário por as mãos na luta, dizer 
não à ALÇA e ao FMI. Participe da enquete da 
CONDSEF, diga não à ALCA, nossa página ana 
Internet:  www.condsef.org.br.

Campanha contra a ALÇA

Os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo 
inteiro enfrentam hoje alguns dos mais terríveis golpes 
de sua história de luta. O neoliberalismo força o 
retrocesso na visão do trabalho como instrumento 
dignificante do ser humano, fazendo dele apenas um 
meio a ser explorado a favor do capital.

Direitos que pareciam consolidados estão sendo 
derrubados sob o argumento falacioso de que são 
estorvo ao progresso. O Estado diminuído em suas 
atribuições fica cada vez mais restrito à manutenção 
de uma burocracia formal. Diluídas no meio difuso e 
impessoal do mercado, as relações do trabalho sofrem 
a falta de um interlocutor.

O funcionalismo público nunca foi tão 
vilipendiado como agora, nunca tão bode expiatório 
das mazelas dos governos. Tudo isso fruto desse 
desmonte em regra e sistemático das conquistas 
sociais e trabalhistas. 
Reagir é essencial e urgente!

O aperto neoliberal
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Brasil x China

Foto do Seminário sobre a extinção da Funasa

Congresso do Sintsep-GO Edital de Convocação
VI Congresso do Sintsep-GOA força de um corpo vem da coordenação organizada e sadia de seus 

membros. Quando isso acontece de forma consciente e com clareza de 
objetivo o corpo realiza o seu fim não só com eficiência mas, com alegria.

Eventos como um congresso de uma categoria são momentos valiosos 
de organização e de vitalizarão do corpo de trabalhadores e de 
trabalhadoras!

Sozinho ninguém jamais conseguirá conquistar qualquer coisa. Uma 
mão desconectada do resto do corpo não passa de um membro morto.

Quem se interessa pelo enfraquecimento da classe trabalhadora faz de 
tudo para estabelecer exatamente uma mentalidade individualista.

O Congresso do Sintsep-GO é um espaço de recuperação do sentido de 
corpo, inserido num contexto de classe maior. Nele, de forma positiva e 
inteligente, servidores públicos federais do Estado de Goiás, através de seus 
representantes, poderão discutir sobre o que querem e como farão para 
conseguir isso.

Esse Congresso, então, é vital para a luta popular e democrática.
Retomando a figura do corpo, quando se vê uma pessoa pálida, triste, 

temos claro que ela padece de uma desorganização orgânica. O fígado 
funcionando contra os rins com certeza causará um colapso do corpo 
inteiro. Tal situação convida outras conseqüências que findam em morte.

Também o corpo social, quando unido e com os membros trabalhando 
uns a favor dos outros, torna-se imbatível, se fragmentado por lutas internas 
ele vira um campo aberto a todo tipo de ataque e uma presa fácil para o 
inimigo.

Um evento como esse Congresso deve ter, acima de tudo, a finalidade 
de unir as partes do corpo, relembrar-lhes a sua função, dar-lhes um sentido 
unificado de luta e garantir os meios para fazer uma diferença para melhor!

O Brasil vive esse ano um dos momentos mais importantes de sua 
história. Um País na encruzilhada entre entregar-se de vez ao mercado 
financeiro e ter sugado pelo vampiro FMI, até a sua última gota de sangue, 
entrando para a ordem alfabética dos vencidos, onde já consta a Argentina, 
ou reagir definitivamente.

As eleições desse ano definirão os rumos do Brasil para esse século. 
Como classe trabalhadora os servidores públicos federais  serão 
diretamente atingidos pelo que sair das urnas.

Nesse Congresso do Sintsep-GO é importante discutir todos os assuntos 
da pauta sob essa ótica, fazer a leitura do contexto sindical com as lentes da 
política nacional e alertar para o perigo do discurso fácil e dos golpes 
eleitoreiros.

Que o Congresso do Sintsep-GO seja um marco alegre e afirmativo na 
caminhada que é feita rumo ao Brasil que merecemos. Que nele não se 
perca tempo com picuinhas, que o pessoal não prevaleça e que o negativo 
não dê o rumo.

Olhos bem abertos para ver a grandiosidade do papel que é reservado à 
classe trabalhadora do Brasil nesse começo de milênio, abracemos a causa 
com paixão, organizados e preparados para tomar sobre nós a 
responsabilidade pelo nosso destino. Nossos filhos e nossas netas com 
certeza cobrarão de nós essa dívida que cabe agora resgatar.

Aos 13 anos de idade, o Sintsep-GO entra para a história fazendo desse 
Congresso um passo para a Vitória de todo o povo brasileiro!

A Diretoria Executiva de acordo com o previsto no Estatuto 
do Sintsep/GO e a decisão da Assembreia Geral de 
14/06/2002, convoca o seu Vl Congresso para os dias 27, 28 e 
29 de agosto de 2002, a realizar-se na cidade de Caldas Novas 
no Hotel Jalim, situado à Rua Coronel Cirilo, s/n, Centro, para 
tratar da seguinte pauta: 

- Análise de Conjuntura Nacional e Internacional;
- Balanço dos treze anos do Sintsep/GO e da luta dos 
trabalhadores no serviço público federal;
- Prestação de contas dos exercícios fiscais de 2001 e de 
2002;
- As medidas provisórias e os projetos de lei do Governo 
Federal sobre o servidor e o serviço público;
- Eleições de 2002;
- Estratégia políticas do Sintsep/GO frente à conjuntura 
nacional e à estadual;
- Plano de cargos e carreiras;
- Pauta de reivindicações;
- Carta do Vl Congresso.

Delegados: A escolha de delegados seguirá um critério misto. 
Serão delegados e delegadas os delegados de base e seus 
suplentes que tiverem participado de no minímo dois quartos 
das plenárias sindicais de base. Será também eleito um 
delegado ou uma delegada para cada trinta filiados ou por 
fração superior a quinze. O quorum para a eleição de delegados 
é de no minímo dez presentes. Para cada local de trabalho ou 
órgão com um minímo de quinze filiados que alcance o quorum 
de dez votantes poderá ser eleito um delegado. Para efeito de se 
obter quorum será permitida eleição conjunta de dois locais ou 
órgãos. Os aposentados e pensionistas poderão participar das 
escolhas de delegados em seus próprios órgãos ou através de 
assembléias especificas.
Suplentes: Haverá suplentes para um terço dos titulares, 
sendo garantido o minímo de um suplente. 
Prazo: Todas as assembléias para eleição de delegados devem 
ser realizadas até o dia 11 de agosto de 2002. A sua convocação 
e a comunicação dela à Diretoria devem ocorrer com 
antecedência de quinze dias.
Teses: Qualquer filiado poderá aprensentar teses dentro do 
temário do Congresso. Serão publicadas as teses apresentadas 
até o dia 29 de julho de 2002, subscritas por pelo menos dez 
filiados de no minímo três órgãos diferentes.
Casos omissos e recursos: Serão resolvidos no próprio 
Congresso.

Goiânia, Goiás, 26 de junho de 2002
Alexandre Reis Coutinho

Presidente do Sintsep-GO

SINTSEP-GO 13 anos 3.

Autodesenvolvimento para ser feliz

Comunicação e liderança, 

equilíbrio interior e sintonia mental

       Fones: 62.938-3597 / 938-3449
                 61.552-5377 / 9637-6495

Prof. José Maria da Rocha Filho

Curso - Cibernética Social

Países  População  Inflação/Ano    Juros/Ano      Desemprego
Costa Rica 4 milhões 10,62% 18,38%   5,2%
Colômbia 42 milhões   7,81% 33,50% 16,8%
Equador 13 milhões 24,80% 14,67% 12,1%
Peru 26 milhões 12,50% 12,92% 10,3%
Chile 16 milhões   3,50%   5,87%   8,4%
Venezuela 25 milhões 12,50%      35% 15,8%

Uruguai 3,4 milhões   4.70% 63,90% 14,3%
Argentina 38 milhões 12,90% 22,26% 14,7%
México 99 milhões   7,17% 43,30%   3,3%

BRASIL 169.544.443   6,44% 59,30%   8,9%

Dados sobre os Países da América

Fonte: Caderno Latino Americano Publicado no Globo de 25/04/2001



SINTSEP-GO 13 anos 4.

A
n

o
 X

IV
 - n

º 5
2

 - Ju
lh

o
 d

e 2
0

0
2

 - w
w

w
.sin

tsep
go.co

m
.b

r - sin
tsep

g@
terra

.co
m

.b
r  -  R

u
a
 O

lin
to

 M
a
n

so
 P

ereira
 (a

n
tiga

 9
4

), n
º 9

1
0

 - S
t. S

u
l - 7

4
0

8
0

-1
0

0
 - G

o
iâ

n
ia

 - G
O

 - Telefa
x: 6

2
.2

1
3

-2
0

0
0

Proposta de Plano de Carreira aprovado na
Plenária da CONDSEF - 17 e 18 de maio de 2002

Nível Superior, Nível Médio, Nível Auxiliar, Docentes, Superior, 1° e 2° grau.

IX - Engenharia e Obras: Engenharia, construção e obras, incluindo os cargos 
cujas atribuições sejam específica ou principalmente voltadas a atividades de 
engenharia, construção ou manutenção de obras. 

X - Fiscalização e Inspeção Federal: Fiscalização e inspeção federal, incluindo os 
cargos cujas atribuições sejam específicas ou principalmente  voltadas para a 
fiscalização e inspeção federal, e que envolvam o exercício do poder de polícia 
relativamente ao cumprimento da legislação, normas e regulamentos de 
competência da União, inclusive no âmbito de autarquias reguladoras. 

XI - Inteligência e Informação: Inteligência civil, incluindo os cargos cujas 
atribuições sejam específicas ou principalmente voltadas para as atividades de 
inteligência civil, incluindo a realização de estudos, pesquisas e projetos 
relacionados com assuntos de informação e contra-informação. 

XII - Meio Ambiente e Recursos Naturais:

XIII - Processamento de Dados: processamento de dados, incluindo os cargos 
cujas atribuições sejam específicas ou principalmente voltadas à análise, 
elaboração, desenvolvimento e operação de sistemas eletrônicos de registro, 
controle, processamento, manutenção e recuperação de informações e dados. 

XIV - Regulação:

XV - Segurança Pública: Polícia e segurança pública, incluindo os cargos cujas 
atribuições sejam específicas ou principalmente voltadas para atividades de 
apuração de inflações penais e outros de natureza policial. 

XVI - Seguridade Social: Assistência à saúde, incluindo os cargos cujas atribuições 
sejam específicas ou principalmente voltadas a atividades de prestação de serviços 
de assistência à saúde. 

XVII - Serviço Exterior: Representação diplomática, incluindo os cargos cujas 
atribuições sejam específicas ou principalmente voltadas para atividades de 
representação diplomática e execução de serviços de chancelaria. 

XVIII - Serviços Auxiliares: Serviço auxiliares, incluindo os cargos cujas atribuições 
sejam específicas ou principalmente voltadas às atividades de natureza auxiliar, de 
apoio às atividades técnico-administrativas ou finalísticas, de caráter operacional, 
qualificadas ou não. 

XIX - Serviços Gráficos: Serviços gráficos, incluindo os cargos cujas atribuições 
sejam específicas ou principalmente voltadas à execução de serviços técnicos de 
editoração, produção e prestação de serviços gráficos e operação de 
equipamentos de reprodução de documentos, não compreendidos em outros 
grupos. 

XX - Técnico-Científico: Atividades técnico-científicas, de magistério e 
pedagógicas, incluindo os cargos cujas atribuições sejam específicas ou 
principalmente voltadas para atividades de pesquisa científica, pura e aplicada, 
não abrangidos pela legislação do magistério, bem como os de magistério e de 
atividades pedagógicas, em todos os níveis de ensino.

XXI - Tributação e Arrecadação: Tributação, arrecadação e fiscalização de tributos 
e contribuições sociais, incluindo os cargos cujas atribuições sejam específicas ou 
principalmente voltadas para a tributação, arrecadação e fiscalização de tributos e 
contribuições sociais. 

XXII - Trabalho e Emprego.

XXIII - Banco Central do Brasil.

Art. 5. Em cada área Grupo de Cargos do Plano de Carreiras do Quadro Geral do 
Poder Executivo serão constituídas carreiras, integradas por cargos cujos 
conteúdos atributivos e denominações corresponderão aos núcleos de 
competências, natureza de atribuições e requisitos de qualificação diretamente 
vinculadas às atividades finalísticas desenvolvidas em caráter exclusivo pelos 
respectivos órgãos e entidades da Administração Pública Federal por eles 
abrangidas, ou vinculados às atividades de apoio e suporte técnico e operacional 
indispensáveis a essas atividades.

Art. 6. Os cargos e carreiras integrantes de cada Grupo serão identificados e  com 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. Fica estruturado, no âmbito do Poder Executivo da União, Plano de 
Carreiras do Quadro Geral de Pessoal, composto dos cargos efetivos regidos 

opela Lei n  8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes dos atuais 
quadros de pessoal específicos dos órgãos e entidades da Administração 
Federal direta, autárquica e fundacional.

§ único - Fica proibido, com base no caput desse artigo, terceirizações, 
consultorias e contratações, sem concurso público, para convênios 
internacionais de qualquer ordem.

Art. 2. Para os efeitos desta lei, considera-se:

I - Plano de carreiras, o conjunto de normas comuns que disciplinam o 
ingresso e o desenvolvimento do servidor nas diversas carreiras da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

II - Grupo de Cargos, o conjunto de carreiras e cargos cujas atividades 
tenham natureza correlata ou afim;

III - Carreira, o conjunto de classes de cargos de mesma profissão, natureza 
do trabalho ou atividade, em cada grupo, escalonadas segundo a 
responsabilidade e complexidade inerentes às suas atribuições;

IV - Classe, a divisão básica da carreira integrada por cargos de idêntica 
denominação, atribuições, grau de complexidade, nível de responsabilidade, 
requisitos de capacitação e experiência para o desempenho das atribuições;

V - Cargo público efetivo, a unidade básica do quadro de pessoal, de natureza 
permanente, organizado em carreira ou isolado, remunerado pelos cofres 
públicos federais e cujo provimento individualiza ao seu ocupante o conjunto de 
atribuições e responsabilidades que lhe são cometidas;

VI - Padrão, a posição do servidor na escala de vencimentos da respectiva classe;

VII - Qualificação, o conjunto de requisitos exigidos para ingresso e 
desenvolvimento na carreira  pelo respectivo plano.

Art. 3. O Plano de Carreiras de que trata esta Lei observará as seguintes diretrizes:

I - valorização dos profissionais do serviço público;

II - gestão participativa e democrática do Plano através de negociação coletiva 
com as entidades sindicais;

III - padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório 
fixados com base na natureza, grau de responsabilidade, complexidade e 
peculiaridades dos cargos de cada Carreira, e compatíveis com os riscos e 
encargos inerentes aos respectivos processos de trabalho;

IV - formação, educação e qualificação continuadas, sendo a participação em 
curso de desenvolvimento requisito para a promoção na Carreira;

V - organização multiprofissional e multidisciplinar das Carreiras, assegurada a 
mobilidade institucional e horizontal aos seus integrantes.

VI - ingresso em cada Carreira no padrão inicial de cada nível, exclusivamente 
mediante a aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos com 
base na Lei 8.112.

Art. 4. O Plano de Carreiras do Quadro Geral do Poder Executivo é composto 
pelos seguintes Grupos de  Cargos:

I - Administração Geral: Suporte técnico e administrativo, incluindo os cargos 
cujas atribuições sejam especificas ou principalmente voltadas a atividades de 
suporte técnico-administrativo à direção superior da administração federal, e 
serviços de natureza administrativa não classificados em outros grupos.

II - Advocacia e Defensoria: Advocacia e defensoria pública, incluindo os cargos 
cujas atribuições sejam específicas ou principalmente voltadas para atividades de 
advocacia, assistência, consultoria e defensoria jurídica. 

III - Apoio Técnico-Operacional: Apoio técnico operacional, incluindo os cargos 
cujas atribuições sejam específicas ou principalmente voltadas a atividades de 
natureza técnica e operacional, de execução qualificada, de apoio ao 
funcionamento dos órgãos e entidades, incluindo serviços de manutenção e 
operação de máquinas e equipamentos, não compreendidos em outros grupos. 

IV - Artes e Cultura: Artes e artesanato, incluindo os cargos cujas atribuições sejam 
específicas ou principalmente voltadas a atividades artesanais ou artísticas, em 
suas diversas formas de expressão. 

V - Auditoria e Controle Interno: Finanças públicas e controle interno e externo, 
incluindo os cargos cujas atribuições sejam específicas ou principalmente voltadas 
para atividades de contabilidade, finanças públicas e controle interno e externo. 

VI - Comunicação Social e Documentação: Comunicação social, documentação e 
informação, incluindo os cargos cujas atribuições sejam específicas ou 
principalmente voltadas a atividades de produção, tratamento, documentação, 
registro e difusão da informação.

VII - Defesa e Controle do Tráfego Aéreo: Defesa aérea e controle do tráfego aéreo, 
incluindo os cargos cujas atribuições sejam específicas ou principalmente voltadas 
à segurança, defesa e controle do tráfego aéreo. 

VIII - Educação: Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimos das Instituições 
Federais de Ensino:

Participantes da Plenária
da Condesef em Brasília
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classificados, conforme o caso, nos níveis Auxiliar, Intermediário, Superior e 
Especial, de acordo com os requisitos de formação e qualificação exigidos para 
ingresso nos mesmos.

Art. 7. As Carreiras já estruturadas ou existentes na data da publicação desta Lei 
adaptar-se-ão ao disposto nesta Lei, mantidas as suas denominações e as 
atribuições dos respectivos cargos, no que forem compatíveis com o disposto 
nesta Lei.

§ único - Haverá um prazo limite de 180 dias para  o Governo implementar  
adaptações das carreiras existentes às criadas nesse Plano de Carreira

Art. 8. As Categorias Funcionais e cargos integrantes dos quadros de pessoal dos 
órgãos da Administração direta, das autarquias e das fundações públicas federais, 
não estruturados em carreiras, serão agrupados e classificados, observados os 
grupos de cargos referidos no artigo 4º, por ato do Poder Executivo, observado o 
disposto nesta Lei.

§ único. Serão obrigatoriamente classificados e integrados numa mesma carreira 
os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas quanto aos seus aspectos das 
atividades desenvolvidas.

Art. 9. Os servidores integrantes das categorias funcionais e ocupantes de cargos 
referidos no artigo anterior serão enquadrados, em cada carreira, observando-se 
as respectivas atribuições e requisitos de formação profissional, cabendo ao Poder 
Executivo, na forma do regulamento, estabelecer as regras de enquadramento, 
respeitadas a compatibilidade de atribuições entre os cargos de origem e os cargos 
de destino e vedada a mudança de nível.

§ único. Em nenhuma hipótese será admitida a mudança de atribuições em 
decorrência da implantação das carreiras, exceto mediante aprovação em 
concurso público, respeitada a classificação.

Art. 10. O enquadramento de que trata o artigo anterior dar-se-á em um prazo de 
sessenta dias, a contar da publicação do Regulamento que definir os critérios e 
procedimentos para o enquadramento.

§ único - Efetivado o enquadramento referido no artigo anterior, o Poder 
Executivo publicará quadro demonstrativo dos quantitativos totais de cargos 
ocupados e vagos, em cada Carreira do Plano de Carreiras de que trata esta Lei.

Art. 11. Ao ser enquadrado na respectiva carreira, o servidor será posicionado na 
escala de vencimentos, classes e padrões, respeitados, no mínimo, os seguintes 
parâmetros.

I - posicionamento no primeiro padrão da respectiva classe inicial.

II - deslocamento de um padrão para cada doze meses de efetivo exercício em 
cargo efetivo de mesmo nível, arredondando-se para um ano o período 
excedente a cento e oitenta dias;

III - deslocamento adicional de dois padrões para os servidores que tenham 
concluído, com aproveitamento, cursos de aperfeiçoamento considerados como 
requisito para o ingresso ou promoção na carreira ou categoria de origem.

§ único. O posicionamento dos inativos na tabela remuneratória será 
referenciado à situação em que se encontram no momento do enquadramento, 
valendo para o mesmo, a contagem do tempo até esse momento.

Art. 12. O desenvolvimento do servidor na respectiva Carreira ocorrerá mediante 
progressão funcional e promoção.

§ 1 - Para os efeitos desta Lei, progressão funcional é a passagem do servidor para 
o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e 
promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o 
primeiro da classe imediatamente superior.

§ 2 - A progressão funcional e a promoção observarão os requisitos e as condições 
a serem fixadas em regulamento, devendo levar em consideração os seguintes 
itens: a) tempo de serviço; b) qualificação profissional; c) conhecimento 
acumulado na execução do trabalho.

§ 3 - O processo para decisão da promoção ocorrerá de 12 em 12 meses.

§ 4 - Os servidores que não alcançarem progressão num prazo de 24 meses e/ou 
promoção em um prazo de 60 meses, serão, necessariamente, quantas vezes 
forem necessárias, designadas para programas de qualificação profissional.

Art. 13. Em cada Grupo de Cargos haverá uma grade de vencimentos, aplicável 
às respectivas Carreiras, composta por 25 padrões de vencimento em cada nível, 
cabendo ao Poder Executivo,  estabelecer os padrões inicial e final, as classes e o 
número de padrões aplicáveis a cada cargo ou carreira, observados os seguintes 
critérios:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Art. 14. Os valores inicial e final das grades de vencimento referidas no artigo 
anterior observarão os limites mínimos e máximos fixados no Anexo I. (Veja 
tabela abaixo.)

Art. 15. Todas as gratificações atuais serão incorporadas no salário, inclusive as 
atuais Gratificações de Desempenho de Atividade devidas aos servidores 
abrangidos pelo Plano de Carreiras do Quadro Geral do Poder Executivo, não 
havendo mais nenhuma gratificação de qualquer valor ou denominação para os 
servidores.

Art. 16. O Poder Executivo disporá sobre os critérios gerais a serem observados 
para a realização das avaliações, para fins de progressão e promoção nas 
carreiras de que trata esta Lei, com base nos critérios aqui expostos.

Art. 17. As disposições desta Lei não se aplicam aos servidores agregados de que 
trata a Lei nº 1.741, de 22 de novembro de 1952. 

Art. 18. Cabe ao Poder Executivo editar os atos necessários para o cumprimento 
do disposto nesta Lei.

Art. 19.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Classe   Padrão                  Nível dos Cargos
    Auxiliar   Intermediário   Superior   Especial

   I 1 1.143,29     1.938,88 3.288,11 5.576,24
A    II 2 1.194,74     2.026,13 3.436,07 5.827,17

   III 3 1.248,50     2.117,31 3.590,70 6.089,39
   IV 4 1.304,68     2.212,58 3.752,28 6.363,42
   V 5 1.363,39     2.312,15 3.921,13 6.649,77
   I 6 1.424,75     2.416,20 4.097,58 6.949,01

B    II 7 1.488,86     2.524,93 4.281,97 7.261,71
   III 8 1.555,86     2.638,55 4.474,66 7.588,49
   IV 9 1.625,87     2.757,28 4.676,02 7.929,97
   V 10 1.699,04     2.881,36 4.886,44 8.286,82
   I 11 1.775,49     3.011,02 5.106,33 8.659,73

C    II 12 1.855,39     3.146,52 5.336,12 9.049,42

   IV 14 2.026,13     3.436,08 5.827,18 9.882,19
   V 15 2.117,31     3.590,70 6.089,40 10.326,89
   I 16 2.212,59     3.752,28 6.363,42 10.791,60

D    II 17 2.312,16     3.921,13 6.649,78 11.277,22
   III 18 2.416,20     4.097,58 6.949,02 11.784,70
   IV 19 2.524,93     4.281,98 7.261,72 12.315,01
   V 20 2.638,55     4.474,66 7.588,50 12.869,18
   I 21 2.757,29     4.676,02 7.929,98 13.448,30

E    II 22 2.881,37     4.886,45 8.286,83 14.053,47
   III 23 3.011,03     5.106,34 8.659,74 14.685,88
   IV 24 3.146,52     5.336,12 9.049,43 15.346,74
   V 25 3.288,12     5.576,25 9.456,65 16.037,34

   III 13 1.938,88     3.288,11 5.576,24 9.456,64

Anexo I

Tabela de Correlação 
                 Situação Anterior            Situação Nova

Classe Padrão Tempo de Classe Padrão

Serviço/Ano

I 01 I

II 02 II

D III 03 A III

IV 04 IV

V 05 V

I 06 I

II 07 II

C III 08 B III

IV 09 IV

V 10 V

I 11 I

II 12 II

B III 13 C III

IV 14 IV

V 15 V

I 16 I

A II 17 II

III 18 D III

19 IV

20 V

21 I

22 II

23 E III

24 IV

25 V
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FHC suprimiu mais de 50 direitos dos servidores

SINTSEP-GO 13 anos 6.
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“Colocar nosso time em campo, por um serviço público gratuito e de qualidade” 
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Desde o início de seu governo, Fernando Henrique Cardoso elegeu 
os servidores como objeto dos ajustes necessários à implantação de 
uma política neoliberal, ampliando a ofensiva após o acordo com o 
FMI. Para isso, recorreu a dois tipos de medidas: as infraconstitucionais 
e as constitucionais, a serem implementadas em três etapas. A primeira, 
já esgotada, consistia na supressão dos direitos e vantagens 
assegurados aos servidores na lei 8.112/90, do Regime Jurídico Único. 
A segunda, também já concluída, consistiu na aprovação da Emenda 
Constitucional nº 19/98, que cuidava da reforma administrativa. E a 
terceira, consistirá na regulamentação da Emenda Constitucional. 
Todas tratando do desmonte do serviço público e dos direitos dos 
servidores.

Para se ter uma idéia, somente naquela primeira fase, que eliminou 
conquistas no campo infraconstitucional, as principais mudanças 
f o r a m  a s  s e g u i n t e s :  
congelamento de salários, 
suspensão da readmissão de 
anistiados, cerceamento ao 
exe r c í c io  do  manda to  
s ind i ca l ,  l im i t ação  de  
despesas com pessoal ,  
proibição de conversão de 
u m  t e r ç o  d a s  f é r i a s ,  
eliminação de ganho na 
passagem para a inatividade, 
ampliação de 10 para 25% do 
desconto em folha em face de 
débito com a União, exceto 
nos casos de reposição e 
obrigações com o erário, 
quando este limite poderá ser 
ultrapassado, tíquete em 
dinheiro sem reajuste, fim de 
horas extras, transformação 
do anuênio em quinquênio, 
transformação dos quintos 
em décimos e sua posterior 
extinção, ampliação de 5 para 
14 anos do prazo para 
incorporar gratificação, , fim 
da licença prêmio, extinção 
do turno de seis horas e 
restrição do direito a tíquete 
alimentação apenas para 
quem cumpre jornada de 40 
horas.

A segunda fase, iniciada 
tão logo foram suprimidos 
todos os direitos possíveis no 
plano infraconstitucional, foi 
concluída com a aprovação 
das reformas administrativas 
e previdenciárias. 

A terceira fase, em 
pleno andamento, consiste na regulamentação das reformas 
administrativa e previdenciária, que tem como eixo central a 
privatização do serviço público.

Para se ter uma idéia da pressão sobre os servidores, o governo  
por medida provisória ou projeto de lei - suprimiu mais de 50 direitos, 
vantagens ou garantias do servidor. O DIAP preparou um resumo de 
cada ponto alterado por essas leis e publica, neste espaço, uma seleção 
de temas relacionados diretamente com redução ou supressão de 
direitos, destacando as medidas tomadas no sentido de modificar o 
regime jurídico único dos servidores públicos federais.
1- Investidura  Não havia previsão de provimento de quaisquer cargos 
com estrangeiros, exceto nas universidades e institutos de pesquisa. 
Agora, está possibilitado o provimento de cargos por estrangeiro, fora 

dessas áreas, de acordo com as normas e os procedimentos do RJU. 
2- Interinidade  O ocupante de cargo de confiança fica autorizado, 
interinamente, a exercer cumulativamente outro cargo de confiança 
vago, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, devendo, 
entretanto, optar pela remuneração de um deles durante o período de 
interinidade. 
3- Ingresso e desenvolvimento de carreira  Foram excluídas as formas 
de ascensão e acesso, em face de terem sido declaradas 
inconstitucionais. O governo retirou em 1995 projeto de lei que fixava 
as diretrizes para os planos de carreira. 
4- Posse  Fixou-se em 30 dias o prazo para posse, eliminando a 
possibilidade de prorrogação desse prazo, exceto para quem esteja 
impedido, cuja contagem se inicia a partir do término do impedimento. 
5- Exercício  Foi reduzido de 30 para 15 dias o prazo para servidor 

e m p o s s a d o  e n t r a r  e m  
exercício, contado da posse. A 
regra também vale para cargo 
d e  c o n f i a n ç a .  O  n ã o  
cumprimento do prazo 
implica a exoneração do 
cargo ou, na hipótese de 
função de confiança, a 
a n u l a ç ã o  d o  a t o  d e  
designação. 
6- Dedicação exclusiva  O 
servidor ocupante de cargo 
em comissão ou função de 
confiança trabalho em regime 
i n t e g r a l  e  d e d i c a ç ã o  
exclusiva, sem direito a 
qua lquer  ad ic iona l  ou  
vantagem quando convocado 
no interesse da administração 
pública. 
7- Cargo em comissão no 
estágio probatório  Ficou 
autorizado o exercício de 
cargo em comissão ou 
funções de direção, chefia ou 
assessoramento ao servidor 
em estágio probatór io,  
condicionando sua liberação 
para outro órgão ao exercício 
de cargo de Direção ou 
Assessoramento Superior, 
DAS, de níveis 6, 5 e 4 ou 
equivalente. 
8- Transferência  O artigo que 
p r e v i a  o  i n s t i t u t o  d e  
transferência foi revogado em 
razão da declaração de 
inconstitucionalidade. 
9- Readaptação  Aumentou a 
exigência para readaptar, em 

cargo de atribuições afins, servidor que tenha sofrido limitação física ou 
mental. Foram acrescidos como requisitos, o nível de escolaridade e a 
equivalência de vencimentos. Na hipótese de inexistência de cargo 
vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente à lotação, 
até o surgimento de vaga. 
10- Formas de exoneração e dispensa  As hipóteses de exoneração de 
cargo e de dispensa de função poderão ser previstos, 
independentemente da aprovação do sistema de carreiras. 
11- Remoção para acompanhar cônjuge  A remoção para 
acompanhar o cônjuge ou companheiro no caso de deslocamento 
ficou restrita à condição de ambos serem servidores públicos. 
12- Substituição  O pagamento por substituição em função de direção 
e chefias só ocorrerá quando a substituição for superior a 30 dias. 
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Foto do Seminário sobre a extinção da Funasa

SINTSEP-GO 13 anos 7.

13- Reposição ao erário  Ampliou-se de dez para 25% da remuneração 
os descontos em favor da União, ou, integral quando constado 
pagamento indevido no mês anterior. Retornou ao limite de 10% em 
2000, por medida provisória. 
14- Ajuda de custo  Ficou vedado o pagamento duplo de ajuda de 
custo, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro, que 
detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma 
localidade. 
15- Servidor em débito - Fixou-se em 60 dias o prazo para quitação de 
débito do servidor demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria 
ou disponibilidade cassada, ou para o servidor cuja dívida supere cinco 
vezes sua remuneração. 
16- Reposição de valor decorrente de liminar cassada - Foi fixado em 
30 dias o prazo para devolução integral dos valores percebidos pelo 
servidor em razão de decisão liminar que seja cassada ou revista 
posteriormente. 
17- Incorporação de gratificação - Proibiu-se a incorporação de 
gratificação - quintos e décimos  para o servidores ativos e também aos 
proventos de aposentadoria, transformando as vantagens já 
incorporadas em vantagem pessoal e desvinculando-a dos cargos 
ativos. 
18- Adicional por tempo de serviço - Transformou-se o anuênio em 
quinquênio, limitando-o ao máximo de 35%, mas logo em seguida foi 
extinto.
19- Conversão de 1/3 de férias - Ficou proibida a venda de 1/3 de 
férias, vedando-se conversão de dez dias em pecúnia. 
20- Licença - prêmio - Foi extinta a licença - prêmio de três meses por 
cada cinco anos de exercício ininterrupto, como prêmio de 
assiduidade. Em seu lugar, instituiu-se a licença para participar de curso 
de capacitação, a critério da administração pública. 
21- Licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família - 
O prazo de remuneração da licença, que era de 90 dias, foi reduzido 
para 30. 
22- Licença para mandato classista - Podem ser liberados, sem direito a 
remuneração, para exercício de mandato classista em sindicato, 
federação ou confederação, um servidor por entidade com até 5.000 
associados, dois para entidades com entre 5.001 e 30.000 associados e 
três para entidade com mais de 30.000 filiados. 
23- Contagem de tempo para aposentadoria - Revogou-se o Parágrafo 
Único do art. 101 da Lei 8.112/90, que arredondava para um ano o 
período superior a 180 dias para efeito de aposentadoria, em 
decorrência de declaração de inconstitucionalidade pelo STF. 
24- Acúmulo de remuneração - Proibiu-se o acúmulo de remuneração 
com proventos de aposentadoria. 
25- Acúmulo de cargos - Proibiu-se a acumulação de cargos em 
comissão, exceto interinamente, vedando a remuneração pela 
participação em órgãos de deliberação coletiva. 
26- Rito sumário - Foi instituído o rito sumário para apuração e 
punição do servidor que acumular cargo ou emprego, fixando em cinco 
dias o prazo para defesa a partir da citação. 
27- Aposentadoria por invalidez - Passou a ser exigida junta médica 
oficial que deverá caracterizar a incapacidade e a impossibilidade de 
readaptação do servidor em outro cargo. 
28- Acréscimo de remuneração na aposentadoria - Foi revogado o art. 
192 da Lei 8.112, que permitia ao servidor com tempo para 
aposentadoria integral passar para a inatividade com a remuneração 
do padrão da classe imediatamente superior àquela em que se 
encontra posicionado. 
29- Demissão de não-estáveis - Ficou autorizada a demissão dos 
servidores contratados sem concurso entre outubro de 1983 e 1998, 
mediante indenização de uma remuneração por ano de serviço. 
30- Servidores do Banco Central - Os funcionários do Banco Central 
do Brasil foram enquadrados como servidores públicos estatutários, 
em decorrência de decisão do STF. 
31- Gratificações de localidade e de interinidade - Foram extintas as 
gratificações especiais de localidade, devidas a servidores em exercício 
em zonas inóspitas ou de precárias condições de vida. Quem já recebia 
mantém o direito como vantagem pessoal transitória. 
32- Auxílio - alimentação - O tíquete refeição e alimentação foi 
transformado em dinheiro, sem garantia efetiva de correção. 

33- Servidor candidato a cargo eletivo - Restringiu-se para 90 dias o 
período de afastamento remunerado do servidor que concorrer a 
cargo eletivo, contrariando a Lei Complementar 64/90. 
34- Licença para acompanhar parente doente - O direito à licença 
remunerada ficou restrito para prestar assistência a familiares enfermos 
de 90 para 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias. Limitou-se a licença 
sem remuneração para esta finalidade. 
35- Limite máximo de remuneração (teto)  Reduziu-se o limite 
máximo de vencimentos de 90 para 80% da remuneração do Ministro 
do Estado, estabelecendo-se a exclusão, para efeito do cálculo do 
limite máximo de remuneração a que se refere o inciso II do art. 37 da 
Constituição, das parcelas relativas à diferença de vencimentos 
nominalmente identificada decorrente de enquadramentos e os 
décimos incorporados. 
36- Programa permanente de PDV, como forma de pressionar o 
servidor a deixar o serviço público. 
37- Disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de 
serviço, como decisão unilateral dos governantes. 
38- Incentivo à licença não remunerada superior a três anos 
39- Redução de jornada com redução proporcional de salário 
40- Regulamentação restritiva das chamadas carreiras exclusivas de 
Estado, que reúne no máximo 8% dos servidores por esfera de 
governo. 
41- Adoção do contrato de emprego no serviço público, perdendo o 
direito à estabilidade e à aposentadoria integral. 
42- Redução das despesas com pessoal, mediante a Lei Rita Camata, 
e depois pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixou no máximo em 
50% das receitas líquidas correntes para gasto com servidores públicos 
federais. 
43- Criação do limite prudencial de gastos com pessoal (95% do limite 
permanente) a fim de impedir a reestruturação de carreiras, a 
concessão de vantagens e a contratação de pessoal quando 
ultrapassado esse limite. 
44- Adoção da previdência complementar no serviço público, 
garantindo aposentadoria pelo Tesouro apenas até R$ 1.328,00, 
sendo facultado ao servidor ingressar na previdência complementar na 
parcela da remuneração que exceda a este valor. 
45- Tentou elevar a contribuição previdenciária dos servidores para 
até 25%, com efeito confiscatório, que foi barrado pelo STF por meio 
de liminar na ADIN 2010. 
46- Desvinculou a remuneração de ativos e inativos em cerca de 20 
carreiras no serviço público, criando Gratificações de Desempenho 
que não foram concedidas aos inativos e pensionistas dessas carreiras. 
47- Condicionou a aposentadoria integral nas mesmas carreiras a 5 
anos de exercício com o recebimento da Gratificação de Desempenho 
e criou a figura da reversão ao cargo antes ocupados para permitir que 
servidores aposentados há menos de 5 anos voltem ao trabalho para 
poderem então aposentar-se daqui a 5 anos com proventos integrais. 
48- Limitou a despesa com aposentados e pensionistas a 12% da 
receita corrente líquida, a fim de reduzir os gastos com aposentados. 
49- Proíbe a concessão de liminares ao servidor público sem garantia 
reais, ou seja, só obriga o governo a pagar ganhos judiciais de 
servidores após a decisão definitiva da Justiça. 
50- Proibiu a concessão de tutela antecipada em ações que envolvam 
remunerações e proventos de servidores públicos. 
51- Restringiu a substituição processual das entidades sindicais em 
ações contra o governo aos filiados residentes na área de jurisdição da 
vara ou tribunal. 
52- Autoriza o serviço voluntário, mediante contrato de adesão, sem 
qualquer remuneração por serviço prestado a entes governamentais. 
53- Negação da data-base dos servidores, deixando os servidores sem 
o reajuste devido, inclusive por força de dispositivo constitucional. 
54- Apesar de não reajustar os vencimentos, aumentou o valor do 
imposto de renda sobre o rendimento assalariado, em função da não 
correção da tabela progressiva do IRPF. 
55- Proibiu a contagem de tempo rural para efeito de aposentadoria 
urbana, especialmente no serviço público. 
56- Proibiu a realização de concursos públicos e incentivou a 
demissão voluntária, através de PDVs, sobrecarregando os atuais 
servidores. 
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A CUT trabalha pela eleição de Lula e de Marina
A Central Única dos Trabalhadores (CUT/GO) lançou o 

Comitê Sindical de apoio às candidaturas de Luiz Inácio Lula 
da Silva para Presidente da República e de Marina Sant'Anna 
para Governadora de Goiás. O evento, realizado no clube do 
Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal de 
Goiás (Sint-UFG), contou com a presença do presidente 
nacional da CUT, João Felício; do candidato da Coligação 
Povos do Cerrado a vice-governador, Arquicelso Bites, que 
representou Marina; os candidatos ao Senado, Clélia 
Brandão (PT) e Martiniano Cavalcante (PV) e candidatos a 
deputado federal e estadual.

João Felício disse aos mais de 100 representantes e 
presidentes de sindicatos e entidades sociais presentes no 
lançamento do Comitê Sindical que é preciso colocar em 
movimento os mais de 100 mil sindicalistas que a CUT tem 
espalhados pelo Brasil para trabalhar pela eleição de Lula e 
dos candidatos a governador, senador e deputado federal e 

estadual que representam os partidos do campo democrático e popular nos estados e municípios.  
O apoio a Lula e aos candidatos comprometidos com o campo democrático e popular foi definido na 10ª Plenária Nacional da CUT, que 

discutiu as eleições de 2002. Desde o mês de maio, data da plenária, o presidente nacional da CUT tem viajado pelo Brasil para o lançamento de 
comitês sindicais de apoio à candidatura de Lula e de candidatos aliados.

É urgente inventar
novos atalhos
acender novos archotes
e descobrir novos horizontes

É urgente quebrar o silêncio
abrir fendas no tempo
e, passo a passo habitar outras noites

É urgente içar
novos versos
escalar novas metáforas
e trazer esperanças
recalcadas pela angústia

É urgente partir
sem medo
e sem demora
para onde nascem sonhos
buscar novas artes
de esculpir a vida.

Urgência de viver,
             urgência de ser 

Armando Artur
(poeta moçambicano)

Casos globalizados!
Globalização 1:
Globalização é uma princesa inglesa, que estava com um 

playboy egípcio, num carro alemão, com motor 
holandês, dirigido por um motorista belga, 

embriagado com whisky escocês, 
capotando num túnel francês, 

perseguidos por paparazzi italianos, 
e que foi socorrida por um médico 
americano, com medicamentos 
portugueses... Resultado: Morreu!

Globalização 2:
Globalização é a Plataforma P-36, 

que foi fabricada na Itália, adaptada 
no Canadá, vendida por um judeu 

Boliviano (German Eframovich, dono da 
Marítima), assistida por navios noruegueses 

e técnicos holandeses, que trouxeram seus equipamentos num 
avião russo e era operada por petronautas brasileiros... 
Resultado: Afundou!

Visite o site do Sintsep e veja a sintuação das ações 
jurídicas, conheça as lutas do momento e mande um e-mail 
dando as suas sugestões e fazendo as suas perguntas.

O SINTSEP na Internet

www.sintsepgo.com.br - sintsepg@terra.com.br
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