PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2013

Para aumentar a confiança dos investidores no Brasil é imprescindível
reconhecer que as atividades de Regulação e Fiscalização são estratégicas
para o desenvolvimento econômico e social do país, bem como para
aumentar a taxa de investimento e gerar empregos.
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PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2013

AGÊNCIAS REGULADORAS
O Congresso Nacional Estatutário Extraordinário do Sinagências − Consag Extraordinário,
realizado no período de 1º a 04/03/2013 em Brasília/DF, com participação de 149 Delegados
representando os 26 Estados e o Distrito Federal, após o aprofundamento dos debates na
Mesa que discutiu a Campanha Salarial 2013, e deliberou o que segue:

• Garantir às Agências Reguladoras isonomia de tratamento nos aspectos
remuneratórios com as carreiras da Receita Federal do Brasil, inclusive tendo o
Subsídio como modelo remuneratório;
• Garantir às Agências Reguladoras uma estrutura compatível com sua função
típica e exclusiva de Estado, como meio para melhorar a qualidade dos serviços
à sociedade;
• Reorganizar as Carreiras e Cargos das Agências Reguladoras em carreiras e
cargos transversais a todas as Agências, respeitando-se as especificidades de
cada ente regulador, buscando a unificação dos cargos em um único cargo por
Nível, racionalizando os cargos integrantes dos quadros de pessoal Específico e
Efetivo, ficando a denominação da Carreira e dos respectivos Cargos para
definição na negociação com o governo;
• Garantir o tratamento remuneratório isonômico entre os servidores do Quadro
Específico e Quadro Efetivo;
• Os valores da remuneração dos cargos de nível intermediário devem
corresponder a 68% da remuneração dos cargos de nível superior;
• Garantir o tratamento remuneratório paritário dos cargos da área de Gestão
(Analistas e Técnicos Administrativos) com os da área Finalística (Especialistas e
Técnicos em Regulação);
• Mudança do requisito de ingresso dos cargos de Técnico em Regulação e
Técnico Administrativo, ou a denominação que venha a ser definida na
reorganização da carreira, para nível superior;
• Correção dos critérios de aposentadoria estabelecidos na legislação de Recursos
Humanos das Agências Reguladoras e do DNPM;
• Tratamento paritário em termos de Remuneração e Carreira entre as Agências e
DNPM, considerando a similaridade de atividade, carreira, cargo e atribuições
dos servidores do DNPM com os servidores das Agências Reguladoras;
• Correção das vedações funcionais, para que seja permitido o exercício do
magistério;
•

Resolução da redistribuição dos servidores em lotação provisória e cedidos
(promessa do governo em 2008), no total de 8 servidores da Anatel, 3
servidores da ANP e 4 servidores da Ancine.
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FORMA DE NEGOCIAÇÃO
•

Manter, na Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Planejamento, a
Mesa de Negociação Sindical dos Servidores das Agências Nacionais de
Regulação e do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM;

•

A Mesa de Negociação Sindical tem a seguinte composição: Sinagências Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação;
Fenasps - Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde,
Trabalho, Previdência e Assistência Social; CNTSS - Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Seguridade Social; Condsef - Confederação Nacional dos
Servidores Públicos Federais; CUT - Central Única dos Trabalhadores; Fórum
das Associações dos Servidores de cada uma das Agências Nacionais de
Regulação, com sede em Brasília; Fórum das Associações dos Servidores de
cada uma das Agências Nacionais de Regulação, com sede no Rio de Janeiro; e
ANSDNPM - Associação Nacional dos Servidores do DNPM;

•

A Mesa de Negociação Sindical terá suas negociações e atividades subdivididas
em Mesas Setoriais por Quadro de Pessoal Efetivo e Específico das Agências
Reguladoras e uma Mesa Setorial em separado para o DNPM;

•

As Mesas Setoriais terão a composição correlata às entidades de suas
respectivas representações, sendo que, cada uma, individualmente, contará com
a participação de, pelo menos, 01 (um) membro de cada uma das demais Mesas
Setoriais;

•

Ao final dos trabalhos de cada uma das Mesas Setoriais, as posições
governamentais e eventuais propostas serão discutidas e avaliadas no âmbito do
Comando Nacional de Mobilização dos Servidores das Agências Nacionais de
Regulação e do DNPM, sendo, submetida à categoria para fins de deliberação,
sempre que significar proposição de ganho remuneratório ou de carreira, pela via
das Assembleias Sindicais das entidades sindicais partícipes das referidas
negociações, se possível, em convocação conjunta;

•

O encerramento do período negocial se dará no âmbito da Mesa de Negociação
Sindical dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação e do DNPM, a
qual será composta pelas entidades participantes das Mesas Setoriais, após
prévia deliberação da categoria em todo o território nacional, por meio das
Assembleias Sindicais;

•

Manter Mesa ou Canal de Negociação no âmbito de cada Agência Reguladora,
onde serão tratadas as pautas específicas, bem como construir, sempre que
possível, ações conjuntas em defesa da missão institucional, suas atividades,
seus quadros e políticas.

NEGOCIAR E SOLUCIONAR CONFLITOS É PRECISO

Ganha o Governo!
Ganha o Trabalhador!
Ganha a sociedade!
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