MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
Gabinete do Ministro

OFÍCIO SEI Nº 719/2022/MTP

Ao Senhor
PAULO ROBERTO NUNES GUEDES
Ministro de Estado da Economia
Assunto: Proposta de criação do Plano Especial de Cargos do Ministério do
Trabalho e Previdência
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº
10135.101014/2022-91.
Senhor Ministro,
1.
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me ao Senhor com o intuito de
solicitar especial atenção à proposta de criação do Plano Especial de Cargos do
Ministério do Trabalho e Previdência, como medida de boa governança de pessoal e
fortalecimento institucional.
2.
O referido Plano pretende servir como instrumento de gestão e valorização
dos servidores, ao conceber um conjunto de incentivos meritocráticos que permitem o
desenvolvimento proﬁssional, a ocupação de papéis diferenciados, e que reconhecem a
contribuição individual e das equipes para cumprimento da missão institucional deste
Ministério.
3.
Ressalto que é cabalmente compreensível os ajustes ﬁscais no âmbito da
Administração Pública diante de um cenário de recuperação econômica pós-pandemia.
Não obstante, ao assumir esta Pasta Ministerial, deparei-me com a imperiosa
necessidade de fazer justiça aos servidores que integram o Plano Geral do Poder
Executivo, a carreira da Seguridade Social e do Trabalho, e a carreira da Previdência, da
Saúde e do Trabalho que, mesmo sendo responsáveis pelo planejamento, execução e
avaliação de políticas trabalhistas e previdenciárias, bem como pelo conjunto de ações
administrativas que dão suporte às atividades ﬁnalísticas deste Ministério, possuem um
rol de atribuições descritas no cargo que não são atualizadas desde a década de 1970
e recebem como retribuição pelo trabalho entregue uma das menores remunerações
dos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal.
4.
A boa governança no setor público pressupõe que o Ministério do Trabalho
e Previdência, por meio de suas ações, deve desenvolver uma cultura voltada para
resultados, na qual o foco seja o cidadão-trabalhador e os beneﬁciários da Previdência,
tendo como premissa que a busca contínua da melhoria da qualidade dos serviços está
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tendo como premissa que a busca contínua da melhoria da qualidade dos serviços está
relacionada necessariamente ao capital intelectual dos seus servidores, que conduzem
as políticas desta Pasta Ministerial. Com efeito, são as pessoas que detêm o
conhecimento organizacional e que determinam a capacidade de prestação de serviço à
sociedade.
5.
Não raro, servidores dessas carreiras são impedidos de ter uma atuação
mais efetiva, sob o risco de se enquadrarem em desvio de função. O desenho das
atribuições dos cargos de nível intermediário, por exemplo, é rígido e, muitas vezes,
obsoleto.
6.
O estímulo à empregabilidade, à cobertura da proteção socialaos
trabalhadores e o fortalecimento da gestão das relações trabalhistas e dos regimes
previdenciários representam desaﬁos de grande complexidade e de alto valor
público.
7.
Não obstante, percebe-se que a rigidez das atribuições dos cargos das
carreiras em questão, na forma que estão descritos, praticamente ignora e descarta
todo o potencial desses servidores em criar, inovar, aprimorar e solucionar os
problemas pertinentes ao trabalho e previdência no país. A modernização das
atribuições do conteúdo ocupacional desses cargos certamente favorecerá a formação
de inteligência previdenciária e trabalhista, com preparo técnico e poder de atuação
muito mais eficiente.
8.
Em face do contexto apresentado, solicito especial atenção às disposições
da minuta de Exposição de Motivos SEI nº 25230348 e da Nota Técnica SEI nº
24169/2022/ME, em anexo, as quais fundamentam a premente necessidade da criação
do referido Plano Especial de Cargos para os servidores técnicos-administrativos desta
Pasta Ministerial.
9.
Apesar da conjuntura econômica e as intempéries orçamentárias atuais
não criarem um ambiente favorável à reestruturação e a implementação de carreiras,
por todas as motivações expostas, comungamos da imperiosa necessidade de
estimular estudos e discussões que visem um novo arranjo para a carreira
administrativa do Ministério do Trabalho e Previdência, a ﬁm de que os servidores
técnicos-administrativos sejam reconhecidos pelo valor do seu trabalho, como a
modernização das atribuições e justa remuneração, condizente com o porte e/ou
complexo de atividades desenvolvidas.
10.
A diretriz principal da Estratégia Federal de Desenvolvimento – EFD, válida
para todos os seus eixos, é elevar a renda e a qualidade de vida da população brasileira
com a redução das desigualdades sociais e regionais. Logo, reconhecer a dimensão
social e institucional do quadro de pessoal do MTP é, antes de tudo, o mecanismo mais
eﬁcaz para que as políticas públicas garantidoras de relações de trabalho dignas e
justas, de geração de emprego e renda, bem como à proteção social materializada
pelos benefícios da previdência alcancem o seu verdadeiro objetivo.
11.
Estando o pleito em conformidade com os dispositivos legais, conto com a
sua valiosa colaboração no sentido de avaliar a presente proposta, como medida
urgente para fortalecimento institucional deste Ministério, de forma a impulsionar a
melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.
Anexos:
I - Minuta de Exposição de Motivos (SEI nº 25230348);
II - Nota Técnica SEI nº 24169/2022/ME (SEI nº 25231158);
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Atenciosamente,
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA
Ministro de Estado do Trabalho e Previdência

Documento assinado eletronicamente por José Carlos Oliveira, Ministro(a)
de Estado do Trabalho e Previdência, em 31/05/2022, às 19:41, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 25277552 e o código CRC 09891F7C.

Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 5º andar - Bairro Zona Cívico-Administrativa
CEP 70059-900 - Brasília/DF
(61) 2031-4361 - e-mail gab.mtp@mte.gov.br - gov.br/trabalho-e-previdencia
Processo nº 10135.101014/2022-91.
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Subsecretaria de Assuntos Corporativos
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota Técnica SEI nº 24169/2022/ME
Assunto: Proposta de Fortalecimento Institucional (Plano Especial de Cargos
do Ministério do Trabalho e Previdência)

SUMÁRIO EXECUTIVO
1.
Trata-se de criação do Plano Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e
Previdência, como medida de boa governança de pessoal e fortalecimento da
capacidade institucional. O referido Plano pretende servir como instrumento de gestão
e valorização dos servidores, ao conceber um conjunto de incentivos meritocráticos
que permitem o desenvolvimento proﬁssional, a ocupação de papéis diferenciados, e
que reconhecem a contribuição individual e das equipes para o cumprimento da missão
institucional deste Ministério, tendo como premissa que as pessoas são os principais
agentes indutores de resultados para melhoria da performance institucional.
2.
O Plano em apreço é direcionado aos servidores efetivos ativos e
aposentados do Ministério do Trabalho e Previdência que integram atualmente o Plano
Geral do Poder Executivo, a Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, e a Carreira da
Previdência, da Saúde e do Trabalho, os quais representam uma parcela expressiva do
quadro efetivo de pessoal desta Pasta Ministerial.
DA JUSTIFICATIVA
3.
Preliminarmente, é imperioso evidenciar que o Ministério do Trabalho e
Previdência congrega em sua força de trabalho um dos maiores contrastes em relação
à estrutura de carreira profissional no serviço público.
4.
Pois bem, de um lado temos a Carreira da Auditoria Fiscal do Trabalho e a
Perícia Médica Federal com atribuições modernas, reconhecimento e prestígio
internacional, sendo que no caso dos Auditores Fiscais do Trabalho percebem o maior
vencimento básico da Administração Pública Federal. De outro lado, os servidores que
integram o Plano Geral do Poder Executivo - PGPE, a Carreira da Seguridade Social e
do Trabalho - CSST e a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - CPST que,
mesmo sendo responsáveis pelo planejamento, execução e avaliação de políticas
trabalhistas e previdenciárias, bem como pelo conjunto de ações administrativas que
dão suporte às atividades ﬁnalísticas deste Ministério possuem um rol de atribuições
descritas no cargo que não são atualizadas desde a década de 70 e recebem como
retribuição pelo trabalho entregue uma das menores remunerações dos órgãos
integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal.
5.
Não raro, servidores das carreiras CSST, PGPE e CPST em debate são
impedidos de ter uma atuação mais efetiva, sob o risco de se enquadrarem em desvio
de função. O desenho das atribuições dos cargos de nível intermediário, por exemplo,
é rígido e muitas vezes obsoletos e não estimula os servidores a gradativamente
enfrentar situações mais desaﬁadoras e complexas, assumindo assim papéis de maior
relevância estratégica e de responsabilidade.
6.
O estímulo à produtividade, à competitividade, à empregabilidade, à
cobertura da proteção socialaos trabalhadores e o fortalecimento da gestão das
relações trabalhistas e dos regimes previdenciários representam desaﬁos de grande
complexidade e de alto valor público.
7.
Não obstante, percebe-se que a rigidez das atribuições de cargos das
carreiras de suporte ﬁnalístico, da forma como estão descritas, praticamente ignora e
descarta todo o potencial dos seus integrantes em criar, inovar, aprimorar e propor
solucionar os problemas pertinentes as questões trabalhistas e previdenciárias.
8.
Seria desarrazoado investir em capacitação proﬁssional e se manter
preparado para enfrentar os desaﬁos e dinâmicas do mundo do trabalho no cenário
brasileiro, se as atribuições do cargo não abarcam uma atuação em um contexto mais
reﬂexivo, aprimorado e ﬂexível, como também não permitem o emprego pleno do
repertório de competências técnicas que formam o capital intelectual dos servidores
administrativos no exercício de suas atividades laborais.
9.
A excelência no atendimento ao trabalhador e aos beneﬁciários dos
regimes previdenciários requer dos servidores criatividade, inteligência emocional e
maturidade para lidar com situações proﬁssionais de complexidade crescente.
Diariamente, os servidores responsáveis pelos serviços básicos de atendimento desta
pasta ministerial enfrentam situações críticas que exigem a mobilização de
conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver as demandas dos usuários desses
serviços. Não obstante, tais atividades e padrões de conduta de excelência extrapolam
em muito o previsto nas atribuições do cargo.
10.
Em 2018, o mapeamento de competências técnicas requeridas para
atendimento básico ao cidadão foi uma medida estratégica que evidenciou o desaﬁo
profissional e a complexidade envolvida nos processos de atendimento.
11.
Em situação de conﬂito, pressão e estresse, manter o diálogo cordial e
coerente, de forma a zelar pelo padrão de qualidade do atendimento e evidenciar o
interesse em resolver a demanda do trabalhador, de forma a promover uma imagem
positiva do MTP, ou ainda, comunicar-se com o trabalhador, com empatia, de forma
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clara e objetiva, adequando a linguagem corporal, escrita e verbalizada, conforme o
caso, são exemplos de padrões de conduta de atendimento que se tornam cada vez
mais complexos, frente a diversidade de perﬁs de usuários e pluralidade de contextos
locais e regionais.
12.
Há situações, por exemplo, em que a prestação de serviços de segurodesemprego não pode ocorrer de forma imediata em razão de indícios de fraudes,
divergências nas bases da RAIS, CAGED, CNIS ou por descuidos do empregador. Toda
a frustação e descontentamento do trabalhador com as eventuais falhas na proteção
social passa a ser recepcionada pelo atendente, uma vez que é o agente público
responsável pela entrega ﬁnal dos serviços à população. Nesses momentos, muitos
usuários empregam violência física e moral contra os atendentes fazendo com que
tenham que desenvolver um alto grau de resiliência para suportar os efeitos desta
condição de trabalho.
13.
Vale evidenciar que há muitas Agências Regionais com apenas 1 servidor
efetivo, em regra, ocupante do cargo de Agente Administrativo, que integra a CPST e o
PGPE.
14.
Para os usuários do serviço nessas localidades o Agente Administrativo é o
legítimo representante do MTP, para orientar e esclarecer dúvidas sobre a concessão
de benefícios e programas institucionais de proteção social aos trabalhadores, direitos
e deveres trabalhistas, mediação de conﬂitos decorrentes das relações de trabalho
entre empregador e empregado, ou ainda, entre entidades sindicais e dar a devida
assistência ao trabalhador durante a rescisão do contrato de trabalho. Em função dos
novos arranjos da reforma trabalhista e da pandemia Covid-19, tais serviços se
acentuaram de forma astronômica.
15.
Todo o repertório de atividades extra que são impostas aos Agentes
Administrativos para preservar a qualidade de atendimento aos usuários dos serviços
do MTP, na visão desta Diretoria de Gestão de Pessoas excedem, em muito, o
complexo de atribuições de cargos intermediários da CPST, PGPE e não raro, requerem
um amplo conhecimento jurídico na área do direito do trabalho e previdenciário.
16.
É oportuno lembrar que, em 2016, houve recomendação da Procuradoria
Seccional da União em Umuarama/PR, para que este Ministério analisasse a
necessidade de suspensão das atividades de mediação de conﬂitos por servidores de
nível intermediário que integram a CPST, haja vista o teor do Acórdão proferido pela 4ª
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região nos autos do processo nº 500203632.2011.4.04.7004/PR que deu provimento ao pedido de um Agente Administrativo
receber a diferença remuneratória tendo como paradigma o cargo de Auditor Fiscal do
Trabalho, por entender que houve desﬁo de função das atividades do cargo de Agente
Administrativo.
17.
O respeitável Tribunal entendeu que a atuação de mediador em
negociações coletivas seria atribuição dos Auditores Fiscais do Trabalho, justamente
por exigir um amplo conhecimento jurídico na área do direito do trabalho. Assim,
estávamos diante de um caso classiﬁcado como desvio de função e, enquanto
perdurasse aquela situação fática, o servidor teria direito a receber indenização por
realizar tarefas que extrapolassem o previsto nas atribuições do cargo.
18.
A situação reportada, até hoje, suscita acalorados debates no âmbito deste
Ministério. Por certo é que considerando a diversidade e a complexidade das situações
laborais enfrentadas pelos Agentes Administrativos nas unidades de atendimento do
MTP, há um alto risco de estarmos diante de um quadro de “desvio de função”
generalizado em relação as atribuições previstas para os cargos de nível intermediário
da CSST, CPST e PGPE. Essa possibilidade, requer o devido acuro pela Administração e
ainda a adoção de medidas que visem modernizar as atribuições dos cargos de sua
força de trabalho.
19.

Nesta toada, cabe trazer a seguinte ementa:
"ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO.
DESVIO
DE FUNÇÃO.
DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO ESPECIAL.
1. A remuneração recebida pelo servidor é a contraprestação pelos
serviços prestados; não se pode desconsiderar o desvio do mesmo para
uma função técnica, distinta da qual foi originalmente investido, e que
exige certas atribuições e conhecimentos, devendo ser equilibrado com
o pagamento das diferenças salariais, sob pena de locupletamento
indevido do Estado. 2. Recurso conhecido e provido." (REsp nº
205.021/RS, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ de 28.06.99)

20.
Reiteradas vezes, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o servidor
público desviado de sua função tem direito a receber os vencimentos correspondentes
à função desempenhada, pois, caso contrário, ocorreria inaceitável enriquecimento
ilícito por parte da Administração Pública. Nesse sentido, a Corte Superior editou a
Súmula n° 378 reconhecendo o direito de pagamento das diferenças salariais
decorrentes do desvio de função.
21.
Portanto, demonstrado está que é medida urgente e necessária a
racionalização e a modernização das atribuições dos servidores administrativos, bem
como uma justa remuneração, condizente com o porte e/ou complexo da atividade
desenvolvida.
22.
Aliás, convém lembrar que a organização das carreiras na Administração
Pública Federal é marcada pela predominância de interesses isolados de diversas
categorias funcionais em detrimento de critérios técnicos claros que possam respaldar
os diversos modelos de carreiras existentes. Como efeito da falta de uniformização
quanto à natureza do trabalho, observamos servidores realizando um complexo de
atribuições semelhantes e sendo remunerados de forma totalmente distinta. Portanto é
preciso repensar o arranjo de carreiras na Administração Pública Federal.
23.
Compartilhamos do entendimento que a formação de uma nova carreira
deve servir em primeiro lugar à sociedade. Isto é, deve estar focada em princípios e
mecanismos de mobilização do capital intelectual dos servidores para consecução da
melhoria dos serviços prestados à população.
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24.
Neste prisma, ao pensar uma nova carreira especíﬁca para as funções
técnicas do Ministério do Trabalho e Previdência requer um novo olhar sobre a forma
de governança e gestão de pessoas.
25.
A valorização do servidor como fator determinante para ampliar a
capacidade institucional de produzir e entregar serviços de qualidade à população deve
ser o epicentro para pensarmos no conjunto de soluções de gestão de pessoas que
devem integrar o novo modelo de carreira para este Ministério.
26.
A carreira orientada a partir do mérito, das entregas e dos resultados
produzidos pelo servidor tem potencial para ser utilizada como instrumento de gestão.
Assim, ao longo da sua trajetória proﬁssional é preciso criar oportunidades para que o
servidor assuma atividades de maior complexidade e reponsabilidade, e com isso
realize entregas cada vez mais qualiﬁcadas, de maneira sustentável, e condizentes com
os objetivos institucionais.
27.
Também é preciso pensar na mobilidade e variabilidade das atividades e
tarefas que o servidor pode realizar no seu desenvolvimento proﬁssional, haja vista as
dinâmicas ocorridas nos mais diversos processos de trabalho. Um servidor que domine
um repertório de competências proﬁssionais relevantes à realização dos objetivos
estratégicos pode fortalecer qualquer área de atuação do Ministério.
28.
Estimular a pesquisa cientíﬁca aplicada nos contextos de avaliação e
planejamento e execução das políticas públicas desenvolvidas pelo Ministério do
Trabalho e Previdência é essencial para o avanço da melhoria dos serviços entregues
ao “trabalhador e aos beneﬁciários da previdência”. Sobre este aspecto é que se pode
defender a retribuição por Titulação e Gratificação por Qualificação.
29.
A jornada de trabalho do servidor não deve estar baseada no controle de
horas presenciais, mas sim em metas e resultados efetivamente entregues. É mais
vantajoso e racional ter o foco nos resultados apresentados, ﬂexibilizando a forma de
realização da jornada, seja presencial ou remota, mais do que controlar a simples
presença do servidor. A esse respeito, vale destacar que uma jornada ﬂexível é uma
das variáveis de maior peso para proporcionar qualidade de vida no trabalho.
30.
As questões apresentadas, são apenas reﬂexões iniciais que fazemos na
direção de melhorias para a construção de uma nova carreira para os servidores
administrativos do Ministério do Trabalho e Previdência.
31.
A política de valorização dos servidores públicos, em especial do quadro de
pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência, tanto no âmbito da Administração
Central quanto das Superintendências Regionais do Trabalho, é um compromisso
prioritariamente assumido pela Administração deste Órgão.
32.
Reconhecer a dimensão social e institucional do quadro de pessoal do MTP
é, antes de tudo, o mecanismo mais eﬁcaz para que as políticas públicas garantidoras
de relações de trabalho dignas e justas e de geração de emprego e renda alcancem o
seu verdadeiro objetivo.
33.
Comungamos do
entendimento que a conjuntura econômica e as
intempéries orçamentárias atuais não criam um ambiente favorável a reestruturação e
implementação de carreiras. Contudo, comungamos da imperiosa necessidade de
estimular estudos e discussões que visem um novo arranjo para a carreira de suporte
do Ministério do Trabalho e Previdência. Assim, passamos a discorrer sobre o desaﬁo
de conciliar os gastos de pessoal com o atual cenário fiscal. Senão vejamos:
DA SENSIBILIDADE DA PROPOSTA À GOVERNANÇA DE RESULTADOS E O
CONTEXTO FISCAL
34.
O trabalho realizado pelos servidores públicos, materializado em
programas, projetos e atividades do Estado devem contribuir para o desenvolvimento
nacional, para a erradicação da pobreza e para a tão almejada redução das
desigualdades no País. Os servidores do Ministério do Trabalho e Previdência cooperam
para o alcance desses objetivos, tendo como foco as políticas ativas de emprego e a
proteção social dos trabalhadores.
35.
A proteção e benefícios aos trabalhadores, o fomento ao trabalho, a
ﬁscalização das relações de trabalho, a formação e o desenvolvimento proﬁssional, a
segurança e a saúde no trabalho, o estímulo à competitividade, ao empreendedorismo
e ao associativismo e as demais políticas de geração de emprego e renda conduzidas
pelo corpo técnico desta Pasta Ministerial representam um esforço para que o Brasil
seja uma nação que valorize o potencial das pessoas e o trabalho realizado por elas,
com trabalhos e empregos de qualidade. O fruto do labor dos trabalhadores deve
garantir acesso não apenas a condições de subsistência, mas deve permitir o bemestar, o acesso a bens e à formação de patrimônio que proporcione a segurança e
qualidade de vida justa à população.
36.
O trabalho produtivo e de qualidade que se deseja para o país é aquele em
que se respeita os direitos fundamentais no trabalho, o adequadamente remunerado,
exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida
digna para as pessoas.
37.
Neste contexto, é que se estabelece o valor do trabalho como atividade
que estrutura e digniﬁca a vida das pessoas, como um instrumento eﬁcaz de interação
social e um meio para a participação nas realizações da sociedade. Portanto, além de
ser essencial para viver em sociedade, é a partir do seu trabalho que o cidadão passa a
ter possibilidades de acesso de qualidade a questões importantes como alimentação,
moradia, saúde, educação, cultura e lazer, segurança, dentre outras.
38.
A realidade vivenciada no país é alarmante e caracterizada por baixas taxas
de crescimento econômico, aumento do desemprego e da informalidade e queda nos
rendimentos reais do trabalho. Segundo os dados da PNAD Contínua do IBGE1, mais
de 11,9 milhões de pessoas estão desocupadas e a margem da sociedade e suscetíveis
a aumentar os índices de vulnerabilidade social como a pobreza, a violência, o uso de
drogas, o adoecimento, dentre outros, sobrecarregando os demais serviços essenciais
prestados pelo Estado à população. Famílias inteiras sem qualquer rendimento, jovens
sem perspectiva de ingresso no mercado de trabalho formal, o qual está enfraquecido
pela falta de investimentos no País, esperam uma resposta do Estado no sentido de

Nota Técnica 24169 (25231158)

SEI 10135.101014/2022-91 / pg. 6

combater essa situação e garantir o direito de acesso ao trabalho, previsto na Lei maior
do País, CF/88.
39.
O Ministério do Trabalho e Previdência, congrega um conjunto de iniciativas
e ações as quais são pensadas de forma harmoniosa e integradas, para potencializar o
trabalho produtivo capaz de gerar riqueza para o país, bem como para combater as
disfunções entre o capital e trabalho, considerando as dinâmicas e as complexidades
do contexto brasileiro.
40.
O propósito de elevar a renda e a qualidade de vida da população
brasileira, com redução das desigualdades sociais e regionais orienta o estabelecimento
de metas institucionais, que são sempre objetivamente mensuráveis, anualmente
publicadas, relacionadas de forma direta com os programas do Plano Plurianual.
41.
Tais compromissos de desempenho institucional são de vital importância
para o progresso brasileiro, pois objetivos e metas se traduzem numa gama de
políticas públicas voltadas para a geração de emprego e renda, de modo a induzir o
desenvolvimento econômico e social, garantindo a relações de trabalho dignas e
seguras, bem como o fomento a sustentabilidade dos regimes de previdência.
Detalhadamente, este propósito se desdobra nos seguintes programas do PPA 2020 a
2023:

Diretrizes do PPA

Ênfase na geração de oportunidades e de estímulos à inserção no
mercado de trabalho, com especial atenção ao primeiro emprego.
Garantia do equilíbrio das contas públicas, com vistas a reinserir o
Brasil entre os países com grau de investimento.

PROGRAMAS

OBJETIVO e METAS

Programa 2213

Objetivo 1218 - Modernizar as relações trabalhistas para promover
competitividade e proteção ao trabalhador.

(Modernização
Trabalhista e
Trabalho Digno)

Programa 2214
(Nova
Previdência)

Programa 2210:
(Empregabilidade)

Meta 0524 - Atingir o índice 1 de condições e relações de trabalho (ICRT),
que contempla ações de promoção da conformidade legal e melhoria dos
serviços.

Objetivo 1172 - Garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário, com
foco na proteção do cidadão e na melhoria da qualidade dos serviços.
Meta 0504 - Melhorar o indicador de qualidade previdenciária em 9
unidades, incluindo melhorias na cobertura, sustentabilidade, suficiência e
qualidade do serviço.

Objetivo 1188 - Aumentar a efetividade das políticas ativas de mercado de
trabalho na inserção dos trabalhadores na atividade produtiva.
Meta 050C - Alcançar 16% de participação das políticas ativas de
emprego (Intermediação de mão de obra e Qualificação) na colocação do
trabalhador no mercado de trabalho formal.

42.
Em adição ao rol de Programas dos quais o MTP tem participação,
apresentamos de forma sintética os macroprocessos que também são inerentes à esta
Pasta Ministerial.
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43.
Pelo exposto, depreende-se
responsabilidades destinadas a esta Pasta.

que

abastadas

são

as

demandas

e

44.
A retomada do crescimento das oportunidades de emprego e renda,
dependem da melhoria da conjuntura econômica e do equilíbrio ﬁscal. O momento é de
ajuste ﬁscal e de reequilíbrio dos gastos do Estado. As despesas com pessoal e
encargos sociais tem consumido uma parcela signiﬁcativa dos gastos públicos. No
âmbito da União, a despesa de pessoal representa o segundo maior dispêndio, sendo
inferior apenas aos gastos com a Previdência Social.

45.
Os gastos com a folha de pagamento da União mais que dobraram nas
últimas duas décadas. A proposta de orçamento para o exercício de 2022 prevê gastos
com pessoal, com efeito ﬁnanceiro da ordem de R$342,8bilhões, incluindo gastos com
pagamento de inativos e pensionistas da União e de outras despesas relacionadas com
pessoal.
46.
Vale lembrar que o teto de gastos foi criado por meio daEmenda
Constitucional nº 95, de dezembro de 2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal,
passando a vigorar no ano seguinte a sua publicação. A partir de sua vigência ﬁcou
deﬁnido que o total a ser gasto pelo governo, a cada ano, só poderia aumentar o
equivalente à inﬂação do ano anterior, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo - IPCA, acumulado em 12 meses até junho do ano precedente. A regra tem
validade de 20 anos, podendo ser revista a partir do 10º ano, ou seja, em 2027.
47.
Todas as despesas com impacto primário do orçamento da União, salvo
algumas exceções, estão contempladas e limitadas pelo teto, de tal forma que, caso
alguma delas apresente um crescimento maior que o permitido, outras devem ser
ajustadas de forma a manter o equilíbrio proposto pelo teto

Nota Técnica 24169 (25231158)

SEI 10135.101014/2022-91 / pg. 8

48.
Dentre as mais de 300 carreiras, existentes no âmbito do SIPEC, os
gráﬁcos seguintes contêm o demonstrativo das 10 carreiras com maior impacto nas
despesas de pessoal, correspondendo a aproximadamente 47% do desembolso da
folha de pagamento de servidores ativos, aposentados e instituidores de pensão e
demais vínculos com a APF, considerando a base junho/2018

49.
No gráﬁco a seguir é feita a comparação dos reajustes realizados e
previstos no governo anterior. Pode-se observar que os maiores percentuais de
reajustes se concentraram nas carreiras policiais. Assim como, veriﬁca-se que 80,3%
dos servidores tiveram reajustes, nos últimos anos, abaixo do IPCA previsto para o
período de 2016 a 2019.
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50.
A Lei de Responsabilidade ﬁscal estabelece que a União não pode gastar
com pessoal mais do que 50% da RCL. Se esse limite for atingido, a lei prevê uma série
de restrições e medidas, como a proibição de reajuste de salários e até a exoneração
de servidores. Portanto, estamos diante de um cenário de fortes restrições quanto
aumento de gastos com pessoal.
51.
É imperioso que os recursos orçamentários sejam bem empregados e que
efetivamente contribuam para o alcance de melhores resultados institucionais,
particularmente o contrato de resultados delineado no Plano Plurianual e no
Planejamento Estratégico Institucional, visando a devida agregação de valor público à
ação governamental.
52.
A esse respeito, é oportuno destacar que conhecimento é hoje o principal
diferencial entre as organizações, com retorno crescente em termos de qualidade,
criatividade, inovação e eﬁciência. Portanto, a excelência das políticas públicas de
trabalhistas e previdenciárias estão intimamente correlacionadas com a qualidade do
potencial da força de trabalho disponível para atuação nos processos delas
decorrentes.
53.
Sobe o enfoque do modelo de governança por resultados o desaﬁo posto
para a gestão de pessoal é fazer com que as entregas dos servidores sejam cada vez
mais qualiﬁcadas e relevantes para o cumprimento da estratégia organizacional e
alcance dos resultados institucionais. Assim, desenvolver melhoria no quadro de
pessoal em busca de engajamento e uma atuação mais proﬁssionalizada efetiva dos
servidores administrativos é condição essencial para aumentar a capacidade
institucional de melhorar a qualidade de produtos e serviços ofertados à sociedade.
54.
Diante da conjuntura apresentada e considerando a necessidade de
alcançar os objetivos e metas estratégicas do Ministério do Trabalho e Previdência, é
que qualquer discussão sobre restruturação de carreira deve ser vista não como mero
mecanismo de aumento salarial, mas deve ter enfoque na gestão de resultados com a
geração de valor público.
55.
Ampliação do conteúdo das atribuições do cargo e do perﬁl proﬁssional
impulsionam o corpo funcional a uma postura mais ativa em relação aos desaﬁos do
mundo do trabalho. A produção de estudos técnicos e especialistas em políticas
trabalhistas e previdenciárias tem potencial para criar uma inteligência a serviço de
combate às fraudes e na melhoria da gestão de proteção e benefícios ao trabalhador.
56.
A esse respeito, vale enfatizar que em 2022 para a concessão do segurodesemprego estão previstos R$ 42,2 bilhões que beneﬁciarão cerca de 8 milhões de
trabalhadores. Já o abono salarial tem previsão de R$ 21 bilhões os quais alcançaram
cerca de 23,1 milhões de benificiários.
57.
A condução do Sistema Público de Emprego é feita em sua maior parte por
servidores administrativos, de nível médio, da CPST e PGPE. O papel ocupacional na
condução dos serviços e políticas de trabalhistas e previdenciárias, o nível de
responsabilidade social e volume de recursos que é gerido pelos servidores
administrativos, extrapolam, em muito, o que é previsto na atual carreira da CPST e no
PGPE.
58.
Para que a retomada do crescimento econômico no país seja de fato
acompanhada pelo emprego pleno e produtivo e o trabalho digno para todos, com
geração de mais e melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de
tratamento é preciso investir na criação de um corpo técnico de servidores públicos
especializados que se aprofundem em questões pertinentes ao mundo do trabalho no
contexto brasileiro, que avaliem e planejem o arranjo do trabalho e do emprego e a
geração de renda e, assim contribuam para um País desenvolvido e com maior
igualdade.
59.
Tal proposta de atuação proﬁssional está alinhada ao que já ocorre com a
Carreira da Auditoria Fiscal do Trabalho responsável pela Inspeção do Trabalho no País.
A inteligência dos servidores é referência internacional na promoção da saúde e
segurança do trabalhador, bem como na ﬁscalização dos direitos trabalhistas e na
erradicação do trabalho análogo ao de escravo e na eliminação do trabalho infantil, em
especial, em suas piores formas.
60.
Mesmo sendo clarividente os ganhos para o Estado Brasileiro a partir da
criação de carreira especíﬁca, especializada na Inspeção do Trabalho que é um dos
assuntos de competência desta pasta ministerial, até o momento, não houve avanço
signiﬁcativo em fortalecer a formação de corpo efetivo de técnicos e especialistas nas
demais políticas de trabalhistas e previdenciárias. Como efeito, da falta de investimento
dessa natureza, observa que as políticas públicas desenvolvidas por este Ministério,
não conseguem alcançar a plenitude desejada e carecem de serem melhor estudadas e
remodeladas para avançarmos na geração de valor público e melhoria da qualidade do
gasto público.
61.
A estimativa de perdas com fraudes no seguro-desemprego é bilionária. A
solução desse problema requer mais do que o uso de tecnologia, é preciso a criação de
agentes públicos do Estado proﬁssionais no combate às fraudes em relação a esse
importante benefício de proteção social ao trabalhador, como também das demais
políticas pertinentes ao desenvolvimento do Trabalho no país.
62.
Por mais vantajosa que seja a proposta de Plano Especial de Cargos do
Ministério do Trabalho e Previdência não se pode esquecer que qualquer ação
governamental que acarrete aumento da despesa de pessoal está sujeita aos termos
do §1º, do art. 169 da CF/88.
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998)
§1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a
criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer
título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta,
inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só
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inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só
poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suﬁciente para atender às
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização especíﬁca na lei de diretrizes orçamentárias,
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.

63.
Convém transcrever também o disposto no art. 115, do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias (PLDO/2023).
Art. 115. Para atendimento ao disposto no inciso II do § 1º do art. 169
da Constituição, observados as disposições do inciso I do referido
parágrafo, os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de
2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e as condições estabelecidas no
art. 112 desta Lei, ficam autorizados:
I - a criação de cargos, funções e gratiﬁcações por meio de
transformação de cargos, funções e gratiﬁcações que,
justificadamente, não implique aumento de despesa;

64.
Alinhado ao Planejamento Governamental, deve se atentar também para o
disposto nos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, in verbis:
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado
de:
I - estimativa do impacto orçamentário-ﬁnanceiro no exercício em que
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e ﬁnanceira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias.
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa
corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo
normativo que ﬁxem para o ente a obrigação legal de sua execução por
um período superior a dois exercícios.
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput
deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2º Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as
metas de resultados ﬁscais previstas no anexo referido no § 1º do art.
4º, devendo seus efeitos ﬁnanceiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução
permanente de despesa.
§ 3º Para efeito do § 2º, considera-se aumento permanente de receita o
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo,
majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4º A comprovação referida no § 2ª, apresentada pelo proponente,
conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo
do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do
plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias.
§ 5º A despesa de que trata este artigo não será executada antes da
implementação das medidas referidas no § 2o, as quais integrarão o
instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6º O disposto no § 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço
da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que
trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7º Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada
por prazo determinado.

65.
Frente a realidade ﬁscal do país e à luz dos normativos que condicionam o
aumento de gastos com pessoal, bem como da concorrência com outras propostas de
fortalecimento institucional feitas pelos demais órgãos integrantes do SIPEC, será
necessário empreender um esforço técnico e uma boa articulação política pelos
dirigentes desta Pasta para que o pleito em comento seja autorizado no Anexo V, da
LOA 2023.
66.
Isto posto, passamos a apresentar um breve contexto histórico da carreira
da CPST, no âmbito Ministério do Trabalho e Previdência .
DO CONTEXTO HISTÓRICO QUE ESTABELECEU A CARREIRA DA CPST:
67.
A organização da carreira administrativa do Ministério do Trabalho e
Previdência – MTP tem origem na edição da Lei n.º 10.483/2002, quando foram
agregados em um mesmo plano (Carreira da Seguridade Social e do Trabalho – CSST)
os servidores administrativos dos Ministérios da Previdência Social, da Saúde, do
Trabalho e Emprego e da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA.
68.
A concepção da CSST pouco agregou à melhoria da condução das políticas
sociais por parte dos agentes que a integravam, seguramente por não apresentar
mecanismos efetivos de gestão que pudessem fortalecer os processos de
remuneração, capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores.
69.
Após um longo período de discussão, fruto do processo negocial com
efetiva participação das entidades sindicais representativas, tendo como resultado a
assinatura de termo de compromisso, em 27/09/2005, foi criada a carreira da
Previdência, da Saúde e do Trabalho – CPST, nos termos da Lei n.º 11.355/2006.
Especiﬁcamente, o diferencial entre as duas situações (CSST x CPST) foi a possibilidade
de incorporação administrativa do percentual de 47,11%, até então garantido para um
restrito grupo de servidores, por força, principalmente, de decisões judiciais.
70.
Seguidamente, ainda fruto da evolução do processo negocial, a
remuneração dos servidores da CPST foi reestruturada por meio da Medida Provisória
n.º 431, de 14/05/2008, ocasião em que foi incorporado ao vencimento básico do
servidor a Gratiﬁcação de Atividade Executiva – GAE, bem como foi instituída nova
gratificação de desempenho (GDPST).
71.

Esses três movimentos têm em comum a tentativa de resgatar o poder
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aquisitivo da grande parcela do funcionalismo público, atualmente integrantes da CPST.
Contudo, situações em que processos de trabalho de idêntica natureza e requisitos de
formação proﬁssional, necessários para a devida execução, ainda estão sendo
remunerados de maneira distinta.
72.
Ainda que os percentuais já alcançados sejam uma conquista das entidades
sindicais, da Administração do MTP e, principalmente dos servidores, a ausência de
critérios objetivos que justiﬁquem aumentos seguramente mais volumosos para outras
carreiras continua sendo um grande ponto para discussão, principalmente se
considerarmos que o parâmetro utilizado para essas concessões é o tipo de processo
de trabalho e o impacto social da respectiva atividade.
73.
Em 2007, iniciamos o processo de reconhecimento da necessidade de
reestruturação da carreira administrativa dos servidores do MTP, de forma que a
remuneração dos nossos servidores seja compatível e guarde proximidade com a
estrutura remuneratória de outras carreiras, responsáveis pelo desempenho de
atribuições muito equivalentes ao conjunto de políticas sociais conduzidas por este
Ministério.
74.
Nessa expectativa é que as entidades sindicais representativas (CONDSEF,
FENASPS e CNTSS) comunicaram, a partir de 13/11/2009, a deﬂagração de movimento
de paralisação, buscando uma tabela remuneratória próxima à praticada para a
Carreira do Seguro Social, frente à identidade da natureza das atribuições
desempenhadas.
75.
Na verdade, essa proposta de aproximação com a Carreira do Seguro
Social, de que trata a Lei n.º 10.855, de 1º de abril de 2004, alterada pela Lei n.º
11.907, de 2 de fevereiro de 2009, já havia sido discutida no então MTb no âmbito da
Mesa Setorial de Negociação, tendo como resultado a expedição do Aviso n.º 30, de 19
de fevereiro de 2009, dirigido ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento
e Gestão da época.
76.
A esse respeito, não podemos deixar de registrar que o impacto
orçamentário decorrente de uma eventual reestruturação, nos moldes sugeridos no
Aviso mencionado alhures, representaria, na ocasião, um crescimento da ordem de R$
500 milhões anuais na folha de pagamento.
77.
A diﬁculdade de recepção da proposta submetida ao MP, por meio do
referido Aviso, foi motivo de tensionamento apresentado pelas entidades sindicais,
sendo a grande questão apresentada pelo comando de greve a época. Na tentativa de
restabelecer o diálogo, o movimento de greve foi suspenso a partir de 14/12/2009,
quando o MP se propôs a estudar a proposta de reestruturação pleiteada pela
categoria.
78.
Contudo, após 04 reuniões com as entidades sindicais e com a equipe da
Secretaria de Recursos Humanos, recebemos a sinalização de que a demanda
apresentada pela categoria seria pouco atendida. Isso porque a diretriz sinalizada pelo
Órgão Central de Pessoal Civil – SIPEC, na época era que as reestruturações futuras
ocorressem apenas na direção de aproximação de tabelas dos atuais cargos de nível
superior com as de carreiras transversais a exemplo do previsto na Lei n.º 12.277, de
30/06/2010, que aproximou a tabela remuneratória de alguns cargos da CPST (tais
como Engenheiro, Arquiteto e Economista, Estatístico) ao recém-criado cargo de
Analista de Infraestrutura.
79.
Passado o ciclo de reuniões, a SRH/MP sinalizou que a proposta de gestão
de carreiras para a área administrativa seria pautada na transversalidade, ou seja,
abrangendo vários setores, não havendo espaço para criação de carreira especíﬁca
para o MTb. Essa situação ocasionou a retomada da paralisação, a partir de
06/04/2010.
80.
Com essas considerações a proposta foi arquivada naquele órgão gestor
do SIPEC. Portanto, todo o esforço e apoio institucional, por parte deste Ministério, foi
envidado para ver concretizada a proposta de melhoria da carreira administrativa.
Contudo, no conjunto das decisões governamentais, considerando as diretrizes
emanadas pela SRH/MP, na época, para a concepção de carreiras públicas, era que não
havia espaço para qualquer proposição de carreira especíﬁca para o MTb,
principalmente considerando os impactos financeiros para 2010, ano em que se iniciava
um novo governo. Por ﬁm, vale registrar que a PET do STJ nº 7920 assegurou a
legitimidade da greve em 2010 em decorrência
DO ESCOPO E PRINCIPAIS DIRETRIZES CONCEBIDAS PARA A PROPOSTA DO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
EM 2022:
Agrupamento de Cargos:
81.
A proposta constante do Projeto de Lei, que cria o Plano Especial de
Cargos do Ministério do Trabalho e Previdência estabelece a possibilidade de
agrupamento e racionalização dos cargos hoje existentes, nos mesmos moldes em que
o processo foi conduzido pela Carreira do Seguro Social (INSS).
82.
Essa racionalização consiste na alteração de denominação de cargos
especíﬁcos, passando-os para uma identiﬁcação mais genérica, que reﬂita o conjunto
de atribuições institucionais do MTP. Assim, seria possível reorganizar de imediato a
denominação dos cerca de 33 cargos de nível superior e médio distintos que compõe a
nossa força de trabalho administrativa. Toda essa previsão não fere o princípio do
acesso aos cargos públicos por meio de concurso, uma vez que os atuais cargos
comporiam plano especial de cargos, com a mesma remuneração dos novos cargos
propostos, quais sejam:
Analista do Trabalho e Previdência, de nível superior; e
Técnico do Trabalho e Previdência, de nível intermediário.
83.
Poderiam integrar o Plano Especial de Cargos do MTP, todos os cargos
atuais, sendo que para ﬁns de agrupamento são todos os 27 cargos de nível superior e
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seis cargos de nível médio a saber: Agente Administrativo; Assistente Administrativo;
Assistente em Administração; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Administração e
Técnico de nível médio. Tal agrupamento de cargos alcançaria cerca 3.225 servidores,
o que corresponde a 76,62% dos servidores ativos da CPST no Ministério do Trabalho.
84.
No que se refere aos demais cargos de nível intermediário seria estudado
posteriormente a possibilidade de agrupamento por uma Comissão Especial designada
pelo dirigente máximo do MTP. Constatada a inviabilidade de agrupamento, tais cargos
permanecem com as mesmas atribuições e nomenclatura de origem. Os cargos de
nível auxiliar embora possam integrar o novo Plano serão extintos na medida em que
se tornarem vagos.
85.
sejam:

A seguir apresentamos a descrição das atribuições dos novos cargos quais
Cargo: Analista do Trabalho e Previdência, de nível superior:
Atribuições relacionadas ao planejamento, supervisão, coordenação,
controle, acompanhamento e execução de atividades técnicas e
especializadas,
necessárias
ao
exercício
das
competências
constitucionais e legais do Ministério do Trabalho e Previdência ou órgão
que vier a substituí-lo e à realização de estudos e pesquisas na sua área
de atuação, ressalvadas as atividades privativas de carreiras específicas,
fazendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a
consecução dessas atividades.
Cargo Técnico do Trabalho e Previdência, de nível intermediário:
Atribuições relacionadas à análise de benefícios, execução de atividades
técnicas, administrativas, logísticas e de atendimento, relativas ao
exercício das competências constitucionais e legais do Ministério do
Trabalho e Previdência, ou órgão que vier a substituí-lo, ressalvadas as
atribuições privativas de carreiras especíﬁcas, fazendo uso de todos os
equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas
atividades, além de outras atividades de mesmo nível de complexidade
em sua área de atuação.

86.
Observa-se que as descrições dos novos cargos são amplas e elevam o
nível das responsabilidades a serem assumidas pelos servidores, de forma condizente
com os desaﬁos do mundo do trabalho, além de trazer mobilidade ocupacional, pois os
servidores podem transitar por vários campos de atuação da política de Trabalho e
Previdência Além do mais, o acúmulo de expertises durante a trajetória proﬁssional se
faz acompanhar de crescentes responsabilidades, reconhecimentos simbólicos, assim
como de remuneração.
Formação e preparação do quadro de técnicos e especialistas nas políticas
de Trabalho e Previdência:
87.
O Plano Especial de Cargos do MTP contempla critérios gerais que irão
fortalecer o processo de formação acadêmica e proﬁssional do servidor, na medida em
que traz a possibilidade de uma gratiﬁcação de qualiﬁcação para os servidores que
adquiram formação superior àquela exigida para o cargo efetivo que ocupam.
88.
Os valores da gratiﬁcação de qualiﬁcação serão calculados de acordo com
o nível de escolaridade (curso técnico, graduação, pós-graduação) e com percentual
escalonado do maior nível de vencimento básico, variando de 10% a 30% para o nível
auxiliar. De 10 a 40% para nível médio e de 20% a 40% para os cargos de nível
superior.
89.
Vale enfatizar que o Ministério já desenvolveu em parceria com a
Universidade de Brasília, curso de especialização lato sensu, de Políticas de Trabalho,
Emprego e Renda em 2010. Em caso de eventual aceite do pleito em questão, tal curso
poderia ser direcionado para formação de técnicos e especialistas de Trabalho,
Emprego e Renda.
Desenvolvimento na Carreira:
90.
A carreira seria organizada em 17 níveis para os cargos de nível superior e
médio e de 3 níveis para auxiliar. O desenvolvimento na carreira se daria por meio de
Progressão Funcional: mudança de padrão; e por Promoção: mudança de classe,
sendo aplicados os mesmos critérios desenvolvidos atualmente pelo Decreto
84.669/80.
Valorização do Servidor
91.
A proposta também contempla em seu bojo incentivar e apoiar o servidor
em seu desenvolvimento proﬁssional, por meio de ações de capacitação voltadas para
o desenvolvimento das competências individuais e institucionais e do aproveitamento
de habilidades e conhecimentos do servidor.
Sistema de Mérito
92.
Instrumento fundamental na promoção de uma cultura de mérito, no
desenvolvimento dos servidores e na melhoria da qualidade dos serviços prestados.
Possibilita a avaliação do desempenho funcional e das competências necessárias para o
desempenho das atribuições de determinado cargo, com base nos atributos e talentos
individuais.
Paradigma remuneratório
93.
Para os cargos de nível superior seria a equiparação com os cargos de
Economista, Engenheiro, que tiveram a restruturação pela Lei n° 12.778/2012, pois os
demais cargos de nível superior da CPST, tem atribuições de complexidade equivalente
e não foram alvo de tal reajuste.
Remuneração dos cargos de Nível Superior
Carreira

Remuneração inicial Remuneração final Amplitude

Lei 12.778/2012 R$ 6.242,41

R$ 13.184,99

111%
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Lei 12.778/2012 R$ 6.242,41

R$ 13.184,99

111%

CPST

R$ 8.924,74

77%

R$ 5.036,09

Nova Tabela de Remuneração para o Cago de Analista do Trabalho e
Previdência

VB

GD

REMUNERAÇÃO

III

5026,99

R$8.158,00

R$13.184,99

ESPECIAL II

4904,37

R$7.881,00

R$12.785,37

I

4784,76

R$7.616,00

R$12.400,76

VI

4600,73

R$7.241,00

R$11.841,73

V

4488,52

R$6.994,00

R$11.482,52

IV

4379,04

R$6.758,00

R$11.137,04

III

4272,23

R$6.531,00

R$10.803,23

II

4168,04

R$6.308,00

R$10.476,04

I

4066,38

R$6.096,00

R$10.162,38

VI

3.909,98

R$5.795,00

R$9.704,98

V

3814,62

R$5.599,00

R$9.413,62

IV

3721,59

R$5.410,00

R$9.131,59

III

3630,81

R$5.225,00

R$8.855,81

II

3542,26

R$5.047,00

R$8.589,26

I

3455,85

R$4.879,00

R$8.334,85

V

3.322,94

R$4.636,00

R$7.958,94

IV

3241,89

R$4.480,00

R$7.721,89

III

3162,81

R$4.328,00

R$7.490,81

II

3085,67

R$4.182,00

R$7.267,67

I

3010,41

R$4.040,00

R$7.050,41

Classe Padrão

C

B

A

94.
Em relação aos cargos de nível intermediário, os quais representam mais
de 90% dos servidores da CPST e PGPE no MTP, observa-se o argumento de
correlação entre o conjunto de atribuições desempenhadas pelos servidores
administrativos de nível intermediário do MTP, fortemente marcado pelo exercício de
atividades de atendimento ao público na concessão do benefícios do segurodesemprego, mediante certiﬁcação das condições legais estabelecidas,
com os
servidores administrativos do INSS que integram a Carreira do Seguro Social que
também exercem atividades típicas de atendimento ao público para a concessão de
benefícios previdenciários, destacando-se aposentadoria, pensão, auxílio-doença, entre
outros.
95.
Portanto, seria razoável que a carreira administrativa do MTP estivesse
mais próxima do modelo de gestão de carreira instituído no âmbito do INSS. Para tanto,
pela similaridade das atividades, com forte presença de atendimento ao público e,
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estando essa atividade reconhecidamente marcada como indicador da qualidade dos
serviços ofertados à sociedade, é que se propôs, no projeto de Lei a ser encaminhado
ao ME, a aproximação das tabelas remuneratórias do Ministério do Trabalho e
Previdência com a Carreira do Seguro Social.
Remuneração dos cargos de Nível Intermediário
Carreira

Remuneração inicial Remuneração final Amplitude

Seguro Social 4.728,79

9.099,25

92%

CPST

4.514,23

32%

3.842,57

Nova Tabela de Remuneração para o Cago de Técnico do Trabalho e
Previdência.
Classe

Padrão VB

GD

Remuneração

VI

R$2.865,25 R$6.234,00 R$9.099,25

III

R$2.710,68 R$6.053,00 R$8.763,68

II

R$2.631,28 R$5.875,00 R$8.506,28

I

R$2.555,25 R$5.705,00 R$8.260,25

IV

R$2.542,77 R$5.397,00 R$7.939,77

III

R$2.470,62 R$5.240,00 R$7.710,62

II

R$2.401,49 R$5.088,00 R$7.489,49

I

R$2.335,11 R$4.939,00 R$7.274,11

IV

R$2.271,80 R$4.673,00 R$6.944,80

III

R$2.210,96 R$4.537,00 R$6.747,96

II

R$2.153,03 R$4.405,00 R$6.558,03

I

R$2.097,39 R$4.277,00 R$6.374,39

V

R$2.044,09 R$4.046,00 R$6.090,09

IV

R$1.993,16 R$3.929,00 R$5.922,16

III

R$1.944,31 R$3.814,00 R$5.758,31

II

R$1.897,66 R$3.703,00 R$5.600,66

I

R$1.852,79 R$3.595,00 R$5.447,79

ESPECIAL

C

B

A

96.
Para os cargos de nível auxiliar se propõe um reajuste de
aproximadamente 35% sobre a remuneração total para manter certa equivalência e
não criar um enorme hiato entre os níveis de escolaridade na nova estrutura de
cargos.
97.
da CPST.

O gráﬁco a seguir aponta a evolução remuneratória dos cargos do PGPE e
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98.
Exposto os principais pontos de melhoria contemplada no Projeto de Lei do
Plano Especial de Cargos.
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
99.
Considerando os paramentos apresentados e a quantidade atual de
servidores ativos, aposentados e instituidores de pensão, estima-se um impacto
orçamentário seja da ordem de R$ 1.519.285.221 (Um bilhão quinhentos e
dezenove milhões duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos e vinte e um
reais), conforme detalhamento no evento SEI (25229813).
RISCOS E EFEITOS INDESEJADOS PELA INÉRCIA DA PROPOSIÇÃO DE UM
NOVO PLANO DE CARGOS PARA OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO
MTP:
100.
Ademais, caso não seja revista a estrutura de carreira dos cargos
administrativos, sobretudo os de nível intermediário, este Ministério estará exposto aos
riscos e efeitos indesejáveis a seguir elencados:
Greve;
Desvio de função generalizado, motivado por atribuições obsoletas de cargos de
nível intermediário da CPST;
Falta de compromisso e engajamento com objetivos institucionais;
Desmotivação e insatisfação com o trabalho;
Níveis de entrega de serviços medíocres;
Não aproveitamento das potencialidades dos servidores;
Morosidade e descontinuidade dos trabalhos;
Alto índice de absenteísmos e presenteísmo, turnorver;
Baixa qualidade de vida no trabalho;
Descrédito da política e práticas de gestão de pessoas;
Perda do conhecimento institucional;
Não retenção de talentos;
Servidores com baixa competência técnica e atuação não profissional;
Desvio de finalidade pela imperícia dos gestores não profissionais;
Baixa atratividade de pessoal qualificado;
Níveis mínimos de desenvolvimento profissional e aprendizagem organizacional;
Ausência de inovação e modernização dos processos de trabalho;
Alto índice de identificação de falhas e recomendações pelos órgãos de controle;
Alto índice de reclamação dos serviços prestados pela população;
Imagem institucional ruim perante a população e aos próprios servidores; e
Utilização inadequada dos recursos orçamentários ﬁnanceiros destinados ao
investimento e manutenção de pessoal.
CONCLUSÃO
101.
A estruturação proposta no referido projeto foi concebida com base em
parâmetros similares aos estabelecidos – e já aprovados – no âmbito de outros Órgãos
do Poder Executivo Federal, contemplando em seu texto mecanismos de estímulo ao
desenvolvimento pessoal e profissional dos servidores do MTP.
102.
A política de valorização do trabalho realizado pelos servidores públicos, em
especial do quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência, tanto no âmbito
da Administração Central quanto nas Superintendências Regionais, é um compromisso
prioritariamente assumido pela Administração deste Órgão.
103.
Reconhecer a dimensão social e institucional do quadro de pessoal do MTP
é, antes de tudo, o mecanismo mais eﬁcaz para que as políticas públicas garantidoras
de relações de trabalho dignas e justas, de geração de emprego e renda, de apoio e
proteção ao trabalhador alcancem o seu verdadeiro objetivo.
104.
Por derradeiro, quanto a devida instrução processual, esclarecemos que o
requisito de parecer jurídico foi dispensado neste momento, uma vez que o MTP ainda
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não possui órgão de assessoramento jurídico em sua estrutura, encontrando-se em
fase de transição, nos termos da Portaria Interministerial ME/MTP Nº 4.861, de 27 de
maio de 2022, publicada no Diário Oﬁcial da União nesta data. Assim, seguiremos o rito
que é utilizado pela DGP do Ministério da Economia, em que a manifestação da PGFN é
realizada em momento posterior ao envio das propostas de fortalecimento da
capacidade institucional.
105.
Nesse sentido, submetemos à apreciação superior o presente arrazoado,
bem como a minuta de Projeto de Lei que estrutura a carreira administrativa da qual
nossos servidores são integrantes, fruto de construção coletiva, ressalvados os
dissensos, entre a Diretoria de Gestão de Pessoas e os servidores administrativos
desta Pasta, devidamente representados pelas entidades sindicais.
RECOMENDAÇÃO
106.
Considerando o prazo previsto no art.4º do Decreto nº 9.739/2019 para
que as propostas de fortalecimento institucional sejam encaminhadas até 31 de maio
de cada ano, com vistas à compatibilizá-las com o projeto de lei orçamentária anual
para o exercício subsequente, recomenda-se que a tramitação dos autos seja
realizada de forma prioritária.
107.
Encaminhe-se à Secretaria Executiva para que, em caso de concordância,
evolua os autos ao Gabinete do Ministro, com proposta de remessa do Projeto do
Plano Especial de Cargos do MTP (SEI 25273083) à Secretaria de Gestão e
Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, para esse encaminhamento
apresentamos a minuta de ofício 25230684.
HAROLD VANN HALLEN FONTES
Diretor de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Harold Vann Hallen Fontes,
Diretor(a) de Gestão de Pessoas, em 31/05/2022, às 18:01, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 25231158 e o código CRC 04A73BE9.

Referência: Processo nº 10135.101014/2022-91.

Nota Técnica 24169 (25231158)

SEI nº 25231158

SEI 10135.101014/2022-91 / pg. 17

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a criação do Plano
Especial de Cargos do Ministério do
Trabalho e Previdência e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica estruturado o Plano Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e
Previdência – PECMTP, composto dos cargos de nível superior, intermediário e auxiliar,
regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, integrantes do Quadro de Pessoal
do Ministério do Trabalho e Previdência, cujos ocupantes atendam aos requisitos
estabelecidos por esta Lei, e que sejam:

I – integrantes da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, instituída pela
Lei nº. 11.355, de 19 de outubro de 2006;
II – integrantes da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei
nº. 10.483, de 3 de julho de 2002;
III – regidos pelo Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE, instituído pelos
incisos I, II e III do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006; e
IV – regidos pelo Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº. 5.645, de
10 de dezembro de 1970.
Art. 2º Os cargos do PECMTP estão organizados em classes e padrões, na forma do
Anexo I.
§ 1º Os valores do vencimento básico dos cargos de provimento efetivo integrantes
do PECMTP são os fixados no Anexo III desta Lei, produzindo efeitos financeiros a partir
das datas nele especificadas.
§ 2º Os cargos de nível superior e intermediário que estejam vagos e os que vierem
a vagar das carreiras e dos planos previstos no art. 1º desta Lei, do Quadro de Pessoal do
Ministério do Trabalho e Previdência, serão transpostos para o PECMTP, respeitado o nível
correspondente.
§ 3º Os cargos de nível auxiliar, integrantes das carreiras e planos de que trata o art.
1º desta Lei.
Art. 3º Os servidores integrantes das Carreiras e Planos de que trata o art. 1º, lotados
no Quadro de Pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência, serão enquadrados no Plano
Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e Previdência, de acordo com as respectivas
atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na Tabela de
Correlação, constante do Anexo II desta Lei.
§ 1º O enquadramento dos servidores no PECMTP não representa, para qualquer
efeito legal, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação aos cargos
e às atribuições atuais desenvolvidas pelos servidores ocupantes de cargos efetivos objeto
do enquadramento.
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§ 2º O enquadramento de que trata o caput dar-se-á de forma automática no Plano
Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e Previdência - PECMTP, salvo manifestação
irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da
vigência desta Lei, na forma do Termo de Opção constante do Anexo VI.
§ 3º Os servidores que formalizarem a opção referida no § 2º permanecerão na
situação em que se encontravam na data anterior à da entrada em vigor desta Lei, não
fazendo jus aos vencimentos e às vantagens por ela estabelecidos.
§ 4º O prazo para exercer a opção referida no § 2º deste artigo estender-se-á até
30 (trinta) dias contados a partir do término do afastamento nos casos previstos nos arts.
81 e 102 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 5º Ao servidor cedido para órgão ou entidade no âmbito do Poder Executivo
Federal aplica-se, quanto ao prazo de opção, o disposto no § 2º deste artigo, podendo o
servidor permanecer na condição de cedido, bem como aos servidores cedidos ao órgão
pelo Regime Jurídico Único da União;
§ 6º Quando a aposentadoria ou a instituição da pensão se der com fundamento no
disposto nos arts. 3º , 6º ou 6º-A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003 , ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 , os efeitos
decorrentes do enquadramento de que trata o caput serão aplicados aos aposentados e
pensionistas, considerado o posicionamento em que o servidor se encontrava na data da
aposentadoria ou da instituição da pensão, respeitadas as alterações relativas a
posicionamentos decorrentes de legislação específica, bem como aos aposentados e
pensionistas;
Art. 4º Os servidores integrantes das Carreiras e Planos de que trata o art. 1º desta
Lei, que optarem em permanecer na carreira ou plano, que atualmente pertencem integrarão
quadro em extinção.
Parágrafo único. Os servidores a que se refere o caput continuarão a serem
remunerados de acordo com a respectiva carreira ou plano.
Art. 5º O enquadramento nos cargos do PECMTP não exclui o direito à percepção
das seguintes vantagens:

I - Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, devida a título de
incorporação de quintos ou décimos;
II - valores incorporados a título de adicional por tempo de serviço;
III - vantagens incorporadas por força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 28 de
outubro de 1952 , e dos arts. 192 e 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e
IV - VPNI de que trata o § 1º do art. 2º da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 6º Não são devidas aos titulares dos cargos do PECMTP, a partir da entrada em
vigor desta Lei, quaisquer outras vantagens que não tenham sido mencionadas nos arts.
5º e 13, ressalvadas as parcelas de caráter geral previstas em lei.
Art. 7º A aplicação do disposto nesta Lei não poderá implicar redução de
remuneração, de proventos da aposentadoria e de pensão.
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§ 1º Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou de pensão em
decorrência da aplicação do disposto nesta Lei, eventual diferença será paga a título de
parcela VPNI, de natureza provisória, que será gradativamente absorvida pelo
desenvolvimento na carreira, pela concessão de reajuste ou de vantagem de qualquer
natureza e pela implantação dos valores constantes dos Anexos III e IV.
§ 2º A VPNI estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral
da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 8º Serão criados os seguintes cargos efetivos do Plano Especial de Cargos do
Ministério do Trabalho e Previdência:

I – X cargos de Analista do Trabalho e Previdência, de nível superior, com
atribuições relacionadas ao planejamento, supervisão, coordenação, controle,
acompanhamento e execução de atividades técnicas e especializadas, necessárias ao
exercício das competências constitucionais e legais do Ministério do Trabalho e Previdência
ou órgão que vier a substituí-lo, e a realização de estudos e pesquisas na sua área de
atuação, ressalvadas as atividades privativas de carreiras específicas, fazendo uso de
todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.
II – XX cargos de Técnico do Trabalho e Previdência, de nível intermediário, com
atribuições relacionadas à análise de benefícios, execução de atividades técnicas,
administrativas, logísticas e de atendimento, relativas ao exercício das competências
constitucionais e legais do Ministério do Trabalho e Previdência, ou órgão que vier a
substituí-lo, ressalvadas as atribuições privativas de carreiras específicas, fazendo uso de
todos os equipamentos e recursos disponíveis para a consecução dessas atividades, além
de outras atividades de mesmo nível de complexidade em sua área de atuação.
Parágrafo único. As atribuições específicas dos cargos de que trata este artigo
serão estabelecidas em regulamento.
Art. 9º O Poder Executivo Federal promoverá, mediante decreto, a racionalização
dos cargos de natureza administrativa, vagos e ocupados, integrantes das carreiras e
planos de que trata o art. 1°, transformando-os nos cargos de que trata o art. 8º, observados
os seguintes critérios e requisitos:

I - unificação, em cargos de mesmo nível de escolaridade, cujas atribuições,

requisitos de qualificação, habilitação profissional ou especialização exigidos para ingresso
sejam idênticos ou essencialmente iguais aos cargos de destino;

II – transposição aos respectivos cargos, e inclusão dos servidores na nova

situação, obedecida a correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o
cargo de origem e o cargo em que for enquadrado; e

III - posicionamento do servidor ocupante dos cargos unificados em nível de

classificação e nível de capacitação e padrão de vencimento básico do cargo de destino,
observados os critérios de enquadramento estabelecidos por esta Lei.
§ 1º Os demais cargos ativos, que não forem objeto de opção de transformação ou
transposição, continuarão com a mesma denominação da carreira ou plano de origem.

§ 2º Ato do Ministro do Trabalho e Previdência disporá sobre a constituição de Grupo
de Trabalho para viabilizar estudos para a racionalização dos cargos referidos no caput
deste artigo.
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Art. 10. É de até quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos servidores
integrantes do Plano Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e Previdência, salvo os
casos previstos em lei específica.
Art. 11. São requisitos para ingresso nos cargos criados pelo art. 8º desta Lei:

I – curso de graduação em nível superior e habilitação legal específica, se for o

caso, conforme definido no edital do concurso, para o cargo de nível superior;

II – certificado de conclusão de ensino médio ou equivalente e habilitação legal

específica, se for o caso, conforme definido no edital do concurso, para o cargo de nível
intermediário.
Parágrafo único - O ingresso nos cargos integrantes do Plano Especial de Cargos do
Ministério do Trabalho e Previdência far-se-á mediante prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos, no primeiro padrão de vencimento da classe inicial
do respectivo cargo.
Art. 12. O desenvolvimento do servidor nos cargos do Plano Especial, de que trata
esta Lei, será mediante promoção e progressão e observará o seguinte:

I

– para fins de progressão funcional:

a) cumprimento do interstício de doze meses de efetivo exercício em cada padrão.
b) resultado médio superior a oitenta por cento do limite máximo da pontuação nas
avaliações de desempenho individual de que trata o art. 14º, no interstício
considerado para a progressão

II – para fins de promoção:
a) cumprimento do interstício de doze meses de efetivo exercício em cada padrão.
b) resultado médio superior a oitenta por cento do limite máximo da pontuação nas

avaliações de desempenho individual de que trata o art. 4º, no interstício
considerado para a progressão

c) possuir certificação em eventos de capacitação com conteúdo correlatos às
atribuições do cargo e com carga horária total igual ou superior a cento e vinte
horas, no interstício considerado para a promoção.

§ 1º Para os fins desta Lei, progressão 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 1º (primeiro) padrão da classe
imediatamente superior.
§ 2º Até que sejam regulamentadas, as progressões funcionais e as promoções dos
servidores pertencentes ao Plano Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e
Previdência, serão concedidas observando-se o disposto no Decreto nº. 84.669, de 20 de
abril de 1980.
§ 3º Na contagem do interstício necessário à progressão funcional e à promoção,
será aproveitado o tempo computado até a data em que tiver sido feito o enquadramento
decorrente da aplicação do disposto nesta Lei.

Projeto Plano Especial de Cargos MTP (25273083)

SEI 10135.101014/2022-91 / pg. 21

Art. 13. Observado o nível do cargo, a estrutura remuneratória dos integrantes do
Plano Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e Previdência terá a seguinte
composição:

I – no caso dos cargos de nível superior:
a) vencimento Básico;
b) gratificação de Desempenho do Plano Especial de Cargos do Ministério do
Trabalho e Previdência – GDPECMTP; e

c) retribuição por Titulação – RT, nos moldes do art. 18 desta lei.
II

– no caso dos cargos de nível intermediário:

a) vencimento Básico;
b) gratificação de Desempenho do Plano Especial de Cargos do Ministério do
Trabalho e Previdência – GDPECMTP; e

c)

gratificação de Qualificação – GQ, nos moldes do art. 18 desta lei.

III – no caso dos cargos de nível auxiliar:
a) vencimento Básico;
b) gratificação de Desempenho do Plano Especial de Cargos do Ministério do
Trabalho e Previdência – GDPECMTP; e

c)

gratificação de Qualificação – GQ, nos moldes do art. 18 desta lei.

Art. 14. Fica instituída a Gratificação de Desempenho do Plano Especial de Cargos
do Ministério do Trabalho e Previdência - GDPECMTP, devida aos titulares dos cargos de
provimento efetivo de níveis superior, intermediário e auxiliar do Plano Especial de Cargos
do Ministério do Trabalho e Previdência, quando lotados no Ministério do Trabalho e
Previdência, em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de
desempenho institucional.
§ 1º A GDPECMTP será paga observado o limite máximo de 100 (cem) pontos e o
mínimo de 80 (oitenta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto, em seus
respectivos níveis, classes e padrões, ao valor estabelecido no Anexo IV desta Lei.
§ 2º A pontuação referente à GDPECMTP será assim distribuída:

I – até 20 (vinte) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na

avaliação de desempenho individual; e

II – até 80 (oitenta) pontos serão atribuídos em função dos resultados obtidos na
avaliação de desempenho institucional.
§ 3º Os valores a serem pagos a título de GDPECMTP serão calculados
multiplicando-se o somatório dos pontos auferidos nas avaliações de desempenho
individual e institucional pelo valor do ponto constante do Anexo IV desta Lei, de acordo
com o respectivo nível, classe e padrão.
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§ 4º Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual
e institucional e de atribuição da Gratificação de Desempenho referida no caput deste artigo
serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência, observada a
legislação vigente.
§ 5º Serão observados para fins de atribuição da GDPECMTP os critérios gerais para
a realização das avaliações de desempenho individual e institucional, previstos na Lei nº.
11.784, de 22 de setembro de 2008.
§ 6º Até que seja regulamentada a Gratificação de Desempenho referida no caput
deste artigo e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, os
servidores que integrarem o Plano Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e
Previdência perceberão a GDPECMTP em valor correspondente a 80% (oitenta por cento)
de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, conforme estabelecido
no Anexo IV desta Lei.
Art. 15. Para fins de incorporação da GDPECMTP aos proventos de aposentadoria
ou às pensões, serão adotados os seguintes critérios:

I - quando ao servidor que der origem à aposentadoria ou à pensão se aplicar o
disposto nos arts. 3º , 6º ou 6º -A da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de
2003 , ou no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, a gratificação
será correspondente:
a) à média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; ou
b) quando percebida durante a atividade por período inferior a 60 (sessenta)
meses, ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo do
respectivo nível; e
II - para os demais servidores, aplicar-se-á às aposentadorias e pensões o disposto
na Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, ou, conforme o caso, na Lei nº 12.618, de 30 de
abril de 2012.
Art. 16. Os titulares dos cargos de provimento efetivo integrantes do Plano Especial
de Cargos do Ministério do Trabalho e Previdência, quando investidos em cargo em
comissão ou função de confiança no Ministério do Trabalho e Previdência, farão jus à
GDPECMTP da seguinte forma:

I – os investidos em Cargos Comissionados Executivos (CCE) ou Funções
Comissionadas Executivas (FCE), níveis 10 a 5, ou equivalentes, perceberão a respectiva
gratificação de desempenho calculada conforme o disposto no § 2º do art. 14 desta Lei; e
II – os investidos em Cargos Comissionados Executivos (CCE) ou Funções
Comissionadas Executivas (FCE), níveis 13 a 17, ou equivalentes, perceberão a respectiva
gratificação de desempenho calculada com base no valor máximo da parcela individual,
somado ao resultado da avaliação institucional do período da respectiva unidade de lotação.
Art. 17. Os titulares de cargo efetivo integrante do Plano Especial de Cargos do
Ministério do Trabalho e Previdência, quando não se encontrarem em exercício no
Ministério do Trabalho e Previdência, farão somente jus à GDPECMTP, quando:

I – requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas
hipóteses de requisição previstas em lei, situação na qual perceberão a gratificação
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calculada com base nas regras aplicáveis, como se estivessem em efetivo exercício no
Ministério do Trabalho e Previdência;

II – cedidos para órgãos ou entidades da União distintos dos indicados no inciso I e
investido em Cargos Comissionados Executivos (CCE) ou Funções Comissionadas
Executivas (FCE), níveis 18 a 13, ou equivalentes, perceberão a gratificação calculada com
base no resultado da avaliação institucional do período da respectiva unidade de lotação em
que se encontrava antes da cessão;
III - cedidos para o MTP nos moldes dos incisivos anteriores;
IV - cedidos para órgão ou entidade do Poder Executivo Federal e investidos em
Cargos Comissionados Executivos (CCE) ou Funções Comissionadas Executivas (FCE),
níveis 10 a 5, ou equivalentes e perceberão a GDPECMTP como disposto no inciso I deste
artigo.
Art. 18. Fica instituída a Gratificação de Qualificação – GQ, destinada aos integrantes
de nivel auxiliar e medio do Plano Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e
Previdência, quando lotados e em exercício no Ministério do Trabalho e Previdência.
Paragrafo Primeiro – Os integrantes da carreira de nivel superior fica instituída a
Retribuição por Titulação – RT, destinada aos integrantes de nivel auxiliar e medio do Plano
Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e Previdência, quando lotados e em exercício
no Ministério do Trabalho e Previdência.
Paragrafo Segundo - A GQ somente será devida nos casos em que o servidor
possua títulos, diplomas ou certificados de conclusão de cursos de ensino médio,
graduação ou pós-graduação, e desde que esses diplomas ou certificados não sejam
exigidos para o provimento do cargo ocupado pelos servidores, fixada nos seguintes
percentuais:
I – para os servidores ocupantes de cargo efetivo de nível auxiliar, a GQ
corresponderá a:

a) 10% incidentes sobre o valor do maior Vencimento Básico do cargo, quando o
servidor apresentar formação em curso de ensino médio ou técnico equivalente;

b) 20% incidentes sobre o valor do maior Vencimento Básico do cargo, quando o
servidor apresentar formação em nível de graduação;

c) 30% incidentes sobre o valor do maior Vencimento Básico do cargo, quando o
servidor apresentar formação em nível de pós-graduação Lato sensu, com carga
horária igual ou superiora 360 horas.
II – para os servidores ocupantes de cargo efetivo de nível intermediário, a GQ
corresponderá a:

a) 10% incidentes sobre o valor do maior Vencimento Básico do cargo, quando o
servidor apresentar formação em nível de graduação;
b) 20% incidentes sobre o valor do maior Vencimento Básico do cargo, quando o

servidor apresentar formação em nível de pós-graduação Lato sensu, com carga
horária igual ou superior a 360 horas;

c) 30% incidentes sobre o valor do maior Vencimento Básico do cargo, quando o
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servidor apresentar título de conclusão de mestrado;

d) 40% incidentes sobre o valor do maior Vencimento Básico do cargo, quando o
servidor apresentar título de conclusão de doutorado.

III – para os servidores ocupantes de cargo efetivo de nível Superior, a RT prevista
no Paragrafo Primeiro deste artigo corresponderá a:
a) 10% incidentes sobre o valor do maior Vencimento Básico do cargo, quando o
servidor apresentar formação para cursos de pós graduação Lato sensu – 360 horas;

c) 20% incidentes sobre o valor do maior Vencimento Básico do cargo, quando o
servidor apresentar formação para mestrado;

d) 30% incidentes sobre o valor do maior Vencimento Básico do cargo, quando o
servidor apresentar Titulo para doutorado;
Paragrafo terceiro - Os percentuais GQ e RT de que trata o § 1º e § 2º deste artigo
não são acumuláveis, sendo devidos aos servidores de acordo com o maior grau de
titulação.
Paragrafo Quarto - As áreas de conhecimento diretamente relacionadas ao campo
de atuação do Ministério do Trabalho e Previdência serão definidas em ato do Ministro de
Estado do Trabalho e Previdência.
Paragrafo Quinto - Para efeito do disposto neste artigo só serão considerados os
certificados de cursos reconhecidos e ministrados por instituições de ensino credenciadas
ou reconhecidas pelo Ministério da Educação na forma da legislação específica, em áreas
de conhecimento a serem definidas em regulamento.
Paragrafo sexto - Os cursos de Doutorado e Mestrado, para os fins previstos no
caput, serão considerados somente se credenciados pelo Conselho Nacional de Educação
- CAPES ou similares oficiais e, quando realizados no exterior, revalidados por instituição
nacional competente para tanto.
Art. 19. Para fins de percepção da GQ e RT, ato do Ministro de Estado do Trabalho
e Previdência ou outro que vier a substituí-lo, disporá sobre a constituição de comissão
permanente de avaliação dos critérios necessários para sua concessão, em especial para o
cumprimento das disposições constantes nos § 1º ao § 6º do art. 18.
Art. 20. Os titulares de cargos efetivos deste Plano Especial de Cargos, que não se
encontrem desenvolvendo atividades no Ministério do Trabalho e Previdência, farão
somente jus à Gratificação de Qualificação -GQ e de Retribuição por Titulação- RT nas
seguintes condições:

I – quando requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República ou nas

hipóteses de requisição previstas em lei;

II – quando cedidos para órgãos ou entidades da União, distintos dos indicados no
inciso I, e investidos em cargo de Natureza Especial, de provimento em Função
Comissionada Executiva – FCE 13 ou de provimentos em Cargos Comissionados
Executivos - CCE níveis 17, 15 e 13, ou equivalentes.
Art. 21. Fica vedada a redistribuição dos servidores integrantes do Plano Especial de
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Cargos do Ministério do Trabalho e Previdência, bem como a redistribuição de cargos dos
quadros de pessoal de quaisquer órgãos e entidades da Administração Pública Federal
direta, autárquica e fundacional para o Ministério do Trabalho e Previdência.
Art. 22. As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta de dotação
orçamentária da União.
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília,

de

de 2022.
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ANEXO I
Estrutura de Classe e Padrões dos Cargos do Plano Especial de Cargos do Ministério do
Trabalho e Previdência - PECMTP

a) Cargos de Nível Superior:
CARGOS

CLASSE

PADRÃO
III
II

Especial
I

VI
V
IV
III
II

C

I

Cargos de nível superior

VI
V
IV
III
II

B

I
V
IV
III
II

A
I
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b) Cargos de Nível Intermediário:
CARGOS

CLASSE

PADRÃO
IV
III

Especial

II
I
IV
III

C

II

Cargos de nível intermediário

I
IV
III

B

II
I
V
IV
III

A

II
I

c) Cargos de nível auxiliar:
CARGOS

CLASSE
Cargos de nível auxiliar

PADRÃO
III
II

ESPECIAL
I
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ANEXO II
Tabelas de Correlação

a) Cargos de Nível Superior:
SITUAÇÃO ATUAL
CARGOS
CLASSE
ESPECI
AL

Cargos
de
nível
superior da Carreira C
da Previdência, da
Saúde e do Trabalho,
Carreira
da
Seguridade Social e
do Trabalho, do Plano
Geral de Cargos do
Poder
Executivo- B
PGPE e do Plano de
Classificação
de
Cargos

A

PADRÃO
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
VI
V
IV
III
II
I
V
IV
III
II
I
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PADRÃO
III
II

SITUAÇÃO NOVA
CLASSE CARGOS
ESPECIA
L

I
VI
V
IV
III
II

C

I
VI
V
IV
III
II

B

Cargos de
nível
superior do
Plano
Especial de
Cargos do
Ministério
do Trabalho
e
Previdência

I
V
IV
III
II

A

I
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b) Cargos de Nível Intermediário:
SITUAÇÃO ATUAL
CARGOS

SITUAÇÃO NOVA

CLAS
SE

PADRÃ
O
III
ESPECI II
AL
I
VI

Cargos
de
nível C
intermediário
da
Carreira
da
Previdência,
da
Saúde e do Trabalho,
Carreira
da B
Seguridade Social e
do Trabalho, do Plano
Geral de Cargos do
Poder
ExecutivoPGPE e do Plano de
Classificação de
Cargos
A

PADRÃO
IV
III
II

CLAS
SE

CARGOS

ESPECI
AL

I

V

IV

IV
III

III
II

II

C

I

I
VI

IV

V
IV

III

III

II

II

B

I

I
V

Cargos de
nível
intermediári
o do Plano
Especial de
Cargos do
Ministério do
Trabalho e
Previdência

V

IV

IV

III

III

II

II

I

A

I

c) Cargo de Nível Auxiliar:
SITUAÇÃO ATUAL
CARGOS
CLASSE

Cargo de nível
auxiliar da Carreira
da Previdência, da
Saúde
e
do
Trabalho e do Plano
Geral de Cargos do
Poder
ExecutivoPGPE

PADRÃ
O

PADRÃ
O

III

III

II

ESPECIA
L

I
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II

SITUAÇÃO NOVA
CLASSE
CARGOS

ESPECIA
L

Cargo de nível
auxiliar
do
Plano
Especial de
Cargos
do
Ministério do
Trabalho
e
Previdência

I
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ANEXO III
Tabelas de Vencimentos Básicos do Plano Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e
Previdência - PECMTP

a) Cargos de Nível Superior:

Austar ao Vencimento básico - Lei nº 12.778/2012 (Engenheiros, Economistas e
Contadores)

CLASSE

PADRÃO
III
II

ESPECIAL
I

VI
V
IV
III
II

C

I
VI
V
IV
III
II

B

I
V
IV
III
II

A
I

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 2023
R$5.026,99
R$4.904,37
R$4.784,76
R$4.600,73
R$4.488,52
R$4.379,04
R$4.272,23
R$4.168,04
R$4.066,38
R$3.909,98
R$3.814,62
R$3.721,59
R$3.630,81
R$3.542,26
R$3.455,85
R$3.322,94
R$3.241,89
R$3.162,81
R$3.085,67
R$3.010,41
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b) Cargos de Nível Intermediário:
CLASSE

PADRÃO

ESPECIAL

IV

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 2023
R$2.865,25

III

R$2.710,68

II

R$2.631,28

I

C

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO

R$2.555,25
IV

R$2.542,77

III

R$2.470,62

II

R$2.401,49

I

R$2.335,11
IV

R$2.271,80

III

R$2.210,96

II
I

R$2.153,03
R$2.097,39

V

R$2.044,09

B

A

IV

R$1.993,16

III

R$1.944,31

II

R$1.897,66

I

R$1.852,79

c) Cargos de Nível Auxiliar:

CLASSE

Especial

PADRÃO

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO A PARTIR DE
2022
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 2023

III
II

R$1.746,23
R$1.744,56

I

R$1.742,92
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ANEXO IV
Valor do Ponto da Gratificação de Desempenho dos Cargos do Plano Especial de Cargos do
Ministério do Trabalho e Previdência - PECMTP

a) valor do ponto da GDPECMTP para os cargos de nível superior:
VALOR DO PONTO DA GDPECMTP
CLASSE

PADRÃ
O

III
ESPECIA II
L
I
VI
V
IV
C
III
II
I
VI
V
IV
B
III
II
I
V
IV
A
III
II
I

EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 2023
R$81,58
R$78,81
R$76,16
R$72,41
R$69,94
R$67,58
R$65,31
R$63,08
R$60,96
R$57,95
R$55,99
R$54,10
R$52,25
R$50,47
R$48,79
R$46,36
R$44,80
R$43,28
R$41,82
R$40,40
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b) valor do ponto da GDPECMTP, para o cargo de nível intermediário:
CLASSE

VALOR DO PONTO DA GDPMTP
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 2023
R$62,34
R$60,53
R$58,75
R$57,05
R$53,97
R$52,40
R$50,88
R$49,39
R$46,73
R$45,37
R$44,05
R$42,77
R$40,46
R$39,29
R$38,14
R$37,03
R$35,95

PADRÃO
IV
III
II

ESPECIAL
I

IV
III
II

C
I

IV
III
II

B
I
V

IV
III
II

A
I

c) valor do ponto da GDPECMTP para o cargo de nível auxiliar:
CLASSE

PADRÃO
III
II

ESPECIAL
I

VALOR DO PONTO DA GDPMTP
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 2023
R$13,96
R$13,86
R$13,80
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ANEXO V
Tabela de Agrupamento de Cargos de nível superior de que trata o art. 2º, § 2° desta Lei.
Código na
carreira de
origem

Denominação
atual

Administrador
Demais cargos

Denominação
proposta

Analista
Trabalho
Previdência
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Atribuições gerais

do
e

Planejamento,
supervisão,
coordenação,
controle,
acompanhamento e execução de
atividades técnicas e especializadas,
necessárias ao exercício das
competências constitucionais e
legais do Ministério do Trabalho e
Previdência ou órgão que vier a
substituí-lo, e a realização de
estudos e pesquisas na sua área de
atuação, ressalvadas as atividades
privativas de carreiras específicas,
fazendo
uso
de
todos
os
equipamentos
e
recursos
disponíveis para a consecução
dessas atividades.
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ANEXO VI
Tabela de Agrupamento de Cargos de nível intermediário de que trata o art. 2º, § 2° desta lei.
Código na
carreira de
origem

Denominação
atual

Denominação
proposta

008001
422203
430001
481004
422248
422205
422262

422264

422370
430059
422315

Análise de benefícios, Execução de
atividades técnicas,
administrativas, logísticas e de
atendimento, relativas ao exercício

Agente
Administrativo

Técnico
do
Trabalho
e
Previdência

Assistente
Administrativo
Assistente de
Administração
Auxiliar
Administrativo
I
Auxiliar de
Administração

Técnico
Médio

de

Atribuições gerais

das competências constitucionais e
legais do Ministério do Trabalho e
Previdência, ressalvadas as privativas
de carreiras específicas, fazendo uso
de todos os equipamentos e recursos
disponíveis para a consecução dessas
atividades, além de outras atividades
de mesmo nível de complexidade em
sua área de atuação.

Nível

Identificador
Datiloscópico

Inserir
Agente de Higiene e
códigos dos Segurança
do
cargos
Trabalho
Datilógrafo
Auxiliar Operacional
de Serviços Diversos
Motorista Oficial
Demais
cargos
extintos de Nível
Médio Ativos
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ANEXO VII
Termo de Opção
Plano Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e Previdência
Nome:

Matrícula SIAPE:

Cargo:

Unidade de Lotação/UPAG:

Cidade:

Estado:

Carreira pertencente:
□ Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – CPST
□ Carreira da Seguridade Social e do Trabalho – CSST
□ Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – PGPE
□ Plano de Classificação de Cargos - PCC
( ) Servidor Ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista
Venho, nos termos da Lei nº. XX.XXX, de XX de XXXXX de 200 , publicada no Diário
Oficial da União de XX de XXXX de 200 , observado o disposto no §2º do art. 3º da referida Lei,
optar pelo não enquadramento no Plano Especial de Cargos do Ministério do Trabalho e
Previdência e pelo não recebimento dos vencimentos e vantagens fixados pela Lei nº. XX.XXX/200
, e pela manutenção da situação funcional do cargo efetivo que ocupo ou em que passei à
inatividade ou do qual sou beneficiário de pensão.
,

Local

, em

de
UF

de 20 .

assinatura do servidor/pensionista

Para uso da Unidade de Recursos Humanos
Termo de Opção recebido em
/

/20

.

assinatura/carimbo do servidor responsável pelo recebimento

Projeto Plano Especial de Cargos MTP (25273083)
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MINUTA DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Ao Senhor Presidente da República,
1.
Com meus cordiais cumprimentos, submeto à apreciação de Vossa
Excelência Projeto de Lei voltado à reestruturação dos cargos efetivos da área
administrativa que compõem o quadro de pessoal do Ministério do Trabalho e
Previdência, conferindo maior eficiência, eficácia e efetividade à atuação do Estado.
2.
Trata-se, nesse sentido, de um “Plano Especial de Cargos, que irá englobar
o pessoal administrativo, responsável pelo maior volume de atendimento ao público,
principalmente, nas ações pertinentes à proteção social dos trabalhadores.
3.
Tendo como premissa que as pessoas são os principais agentes indutores
de resultados para melhoria da performance institucional, o referido plano pretende
servir como instrumento de gestão e valorização dos servidores, ao conceber um
conjunto de incentivos meritocráticos que permitem o desenvolvimento proﬁssional, a
ocupação de papéis diferenciados, e que reconhecem a contribuição individual e das
equipes para cumprimento da missão institucional do Ministério do Trabalho e
Previdência.
4.
Sob o enfoque do modelo de governança por resultados, o desaﬁo posto
para governança de pessoal é fazer com que as entregas dos servidores sejam cada
vez mais qualiﬁcadas e relevantes para cumprimento da estratégia organizacional e
alcance dos resultados institucionais. Assim, desenvolver melhoria no quadro de
pessoal do Ministério do Trabalho e Previdência em busca de engajamento e de uma
atuação mais proﬁssionalizada e efetiva dos servidores administrativos, é condição
essencial para aumentar a capacidade institucional de melhorar a qualidade de produtos
e serviços ofertados à sociedade nas questões trabalhistas e previdenciárias.
5.
O propósito de garantir ações que propiciem o aumento de emprego e
renda de qualidade para população, à promoção de relações de trabalho modernas e
justas, bem como a sustentabilidade dos regimes da previdência social, orientam o
estabelecimento de metas institucionais, que são sempre objetivamente mensuráveis,
anualmente publicadas, relacionadas de forma direta com a Estratégia Federal de
Desenvolvimento e com os Programas estabelecidos no Plano Plurianual.
6.
Tais compromissos de desempenho institucional são de vital importância
para o progresso brasileiro, pois objetivos e metas se traduzem numa gama de
políticas públicas trabalhistas e previdenciárias, de modo a induzir o desenvolvimento
econômico e social no país.
7.
Vale evidenciar que os cargos que se pretende reestruturar, possui
desenho de atribuições rígido, muitas vezes obsoleto, o qual não estimula os servidores
a gradativamente enfrentar situações mais desaﬁadoras e complexas, assumindo
assim papéis de maior relevância estratégica e de responsabilidade, sob pena de
incorrerem em desvio de função.
8.
Todo o repertório de atividades extras que são impostas aos servidores
que integram a Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, Plano, Geral do Poder
Executivo e da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho, sobretudo aos
ocupantes de cargo de nível intermediário, para preservar a qualidade de atendimento
Minuta de Exposição de Motivos MTP-SGC-DGP 25230348
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aos usuários dos serviços do Ministério do Trabalho e Previdência, excedem o
complexo de atribuições de cargos e, com frequência,
requerem um amplo
conhecimento jurídico na áreas trabalhista e previdenciária.
9.
A esse respeito, muitos servidores de nível intermediário, atuam como
legítimos representantes do MTP, para orientar e esclarecer dúvidas sobre políticas
ativas de formação e o desenvolvimento proﬁssional, como também na concessão de
benefícios e programas institucionais de proteção social aos trabalhadores e, não raro,
mediação nas relações entre empregador e empregado. Em função dos novos marcos
legais no mundo do trabalho, tais serviços se acentuam cada vez mais.
10.
Não obstante ao papel ocupacional e o nível de responsabilidade imposto
aos servidores, a retribuição pelo trabalho realizado possui tímida estrutura
remuneratória em relação a outras carreiras do quadro de pessoal do próprio Ministério
do Trabalho e Previdência, bem como em relação ao poder executivo federal.
11.
A discussão sobre restruturação de carreira deve ser vista não como mero
mecanismo de aumento salarial, mas deve ter enfoque na gestão de resultados com a
geração de valor público.
12.
A ampliação do conteúdo das atribuições do cargo e do perﬁl proﬁssional,
impulsionam o corpo funcional à postura mais ativa em relação aos desaﬁos do mundo
do trabalho. A produção de estudos técnicos por especialistas em políticas de trabalho
e previdenciárias têm o potencial para criar uma inteligência a serviço de combate às
fraudes e na melhoria da gestão de benefícios ao trabalhador e nos mecanismos de
proteção social.
13.
Na modernização do Estado busca-se estabelecer uma política de gestão
de pessoas ágil, adaptável e conectada com as melhores práticas internacionais. Nesse
sentido, a medida pleiteada se coaduna com as atuais diretrizes de gestão de pessoas
do poder executivo federal, principalmente no sentido de desburocratização
administrativa e ganhos de eﬁciência decorrentes da redução/racionalização de cargos
e carreiras semelhantes e da flexibilidade na alocação de pessoal.
14.
Sobre esse olhar é que proponho, então, a criação de 263 cargos de
Analista do Trabalho e Previdência e 3.194 cargos de Técnico do Trabalho e
Previdência.
15.
A estruturação proposta foi concebida com base em parâmetros similares
aos estabelecidos e já aprovados no âmbito de outros órgãos do poder executivo
federal, contemplando em seu texto mecanismos de estímulo ao desenvolvimento
pessoal e profissional.
16.
A esse respeito, solicito especial atenção às disposições da Nota Técnica
SEI nº xxx/, em anexo, a qual fundamenta com maior profundidade a premente
necessidade da criação do referido Plano Especial de Cargos para os servidores
administrativos do Ministério do Trabalho e Previdência.
17.
Reconhecer a dimensão social e institucional do quadro de pessoal do
Ministério do Trabalho e Previdência é, antes de tudo, o mecanismo mais eﬁcaz para
que as políticas públicas garantidoras de relações de trabalho modernas e justas
alcancem o seu verdadeiro objetivo, de elevar o capital humano no país, aumentando o
grau de empreendedorismo e empregabilidade da população, de modo que o cidadãotrabalhador possa aproveitar as melhores oportunidades no mundo do trabalho, tendo
acesso a empregos e a renda de qualidade e, quando se encerrar o seu ciclo laboral,
que os seus benefícios previdenciários possam estar devidamente assegurados.
18.
São essas as razões que me levam, Senhor Presidente, a submeter à sua
apreciação a proposta de Projeto de Lei em questão.
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Respeitosamente,
PAULO GUEDES
Ministro de Estado da Economia

Documento assinado eletronicamente por Harold Vann Hallen Fontes,
Diretor(a) de Gestão de Pessoas, em 31/05/2022, às 17:59, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 25230348 e o código CRC 3FA6F2CD.

Referência: Processo nº 10135.101014/2022-91.

Minuta de Exposição de Motivos MTP-SGC-DGP 25230348

SEI nº 25230348

SEI 10135.101014/2022-91 / pg. 40

