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Ofício CNTSS/CUT N.º 18 
 
 

Brasília 13 de março 2006  
 

 
 
A Vossa Excelência, Senhor Paulo Bernardo 
 
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG 
 
 
Senhor Ministro, 
 
 

A direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da 
CUT vem mui respeitosamente a presença de V.Exc.ª expor as nossas considerações 
sobre o Termo de Acordo celebrado entre as entidades sindicais e o Governo Federal, 
acerca do nivelamento das tabela salarial dos servidores da  Previdência, Saúde e 
Trabalho (PST) : 
 
 

1. Consideramos que o presente termo de acordo é um marco nas relações 
negociais entre o Governo Federal e as Entidades representativas dos servidores 
públicos federais, em especial ao que tange a incorporação das gratificações, 
reivindicação histórica do funcionalismo público federal, bem como, ao apontar no 
caminho da estruturação de carreira para este setor. 

 
2. Em que pese o reconhecimento dos avanços que representa este termo de 

acordo, vimos reafirmar que uma das bandeiras históricas da nossa categoria 
vem sendo desrespeitada pelo Governo, quando este mantém a política de 
diferenciar a remuneração dos servidores ativos dos aposentados, o que mantêm 
a lógica de uma política que em nosso entendimento, não valoriza os anos de 
serviços prestados por estes trabalhadores ao longo de suas vidas a população 
brasileira.  Por este motivo deixamos registrados no presente termo a nossa 
insatisfação com esta posição adotada pelo Governo.  
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3. Ainda é importante destacar para V.Exc.ª que o presente termo de acordo 
criará outra distorção futura acerca da política remuneratória dos servidores 
aposentados, ou seja, os servidores aposentados na data de entrada em 
vigor da norma legal, continuarão a perceber os valores correspondentes a 
30 pontos, já os demais que vierem à aposentar passarão a receber o  valor 
correspondente em pontos a média dos últimos sessenta meses  da 
Gratificação instituída pelo Governo 

 
4. Entendemos ainda, que é necessário que o governo proceda à revisão dos 

valores pagos a título de auxílio alimentação aos servidores, a fim de garantir que 
este possa ter assegurado o cumprimento da sua finalidade, o que já não 
acontece há muito tempo. 

 
Assim sendo, solicitamos a V. Exc.ª que adote as medidas necessárias para 

evitar que a diferenciação entre servidores ativos e aposentados venha se constituir 
como base da política remuneratória da administração pública federal. 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Maria Aparecia do Amaral Godoy Farias 
Presidente 

 
 


