
Relatório da Audiência da CNTSS/CUT, APEOESP e Representantes
do Movimento pela Aprovação da PEC 54/99 no Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão realizada em, 12 de julho de
2007

Representantes do Governo: Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão
Paulo Bernardo e Luiz Baião (Assessor Parlamentar do Ministério)

Representantes das Entidades Sindicais: Maria Aparecida Faria (Presidenta da
CNTSS/CUT), Carlos Ramiro (Presidente da APEOESP), Sandro Cezar
(Diretor da CNTSS/CUT)

Pauta: Proposta de Emenda Constitucional n.º 54/1999 e Indenização de
Campo

No dia 12/07, o movimento de aprovação da PEC 54/1999, proposta
de emenda a constituição que dispõe sobre a concessão de estabilidade no
serviço público aos servidores que não tenham sido admitidos na forma
regulada no art.37, II, da Constituição Federal, foi recebido em audiência pelo
Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão Paulo Bernardo.

Na oportunidade a CNTSS/CUT e APEOESP representaram
respectivamente os servidores da Seguridade Social de todo o País e da
Educação Oficial do Estado de São Paulo, que se encontram na situação de
servidores temporários.

Na abertura da reunião foi exposta pelos representantes dos
trabalhadores a necessidade de o Governo sinalizar a sua posição acerca da
aprovação da matéria para a sua base parlamentar no Congresso Nacional,
uma vez que em nossa avaliação isso seria imprescindível para aprovação da
PEC 54/99.

O Ministro Paulo Bernardo disse-nos que existe uma preocupação do
Governo, com a situação dos temporários, uma vez que na administração
federal, o governo resolveu a situação dos empregados públicos da FUNASA e
tem uma preocupação especial com os servidores contratados através de
fundações nos Hospitais Universitários. E que a posição do Governo é acabar
com a terceirização na administração pública.

Diante da posição colocada pelo Ministro, passamos a dizer que
diversos governos estaduais já vinham buscando saídas para a situação
funcional dos temporários, citando ainda que os Governos dos Estados de São
Paulo e de Minas Gerais, junto com o Ministro da Previdência Social Luiz
Marinho já haviam encontrado uma formula de solução para os dois casos em
comento, que foi a inscrição dos trabalhadores como segurados dos Regimes
Próprio de Previdência Estadual, com a concessão de estabilidade para os
beneficiários da medida, mas que carecíamos de adoção de uma medida de
cunho constitucional para evitar contenda jurídica sobre a solução adotada.
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Pois o Ministério público e os Tribunais de Contas vêm questionando a
perpetuação das contratações temporárias na administração pública.

Ao fim da audiência ficou acertado que o Ministro Paulo Bernardo
encaminhará o assunto para a sua assessoria técnica a fim de extrair uma
posição mais elaborada e com melhor avaliação por parte do Governo Federal
das implicações da posição que possa vir ser tomada. Disse ainda que a idéia
e que a posição do Governo sobre o tema seja decidida até a retomada dos
trabalhos legislativos no Congresso Nacional, no inicio do mês de agosto,
ocasião em que seriamos novamente chamados para discussão a fim de tomar
conhecimento da decisão governamental.

Ao final da discussão a direção da CNTSS/CUT perguntou ao Ministro
Paulo Bernardo sobre quando seria editado o Decreto sobre a correção dos
valores da indenização de campo paga aos servidores da Fundação Nacional
de Saúde e de outros Órgãos da administração pública federal, o mesmo
respondeu que a nova redação do decreto já havia sido encaminhada para a
Casa Civil da Presidência da República e que deveria ser publicada em um
curto espaço de tempo, pois sobre esta situação não existia nenhuma dúvida
da justeza da questão.
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