
Já está pautada para a próxima reunião do CGEP (Comitê de Gestão de Pessoas da
CVM) a deliberação acerca das mudanças a serem realizadas no normativo da
autarquia que cuida da Licença para Capacitação dos servidores, a Portaria PTE
177/19. 

Entre outros pontos, o percentual máximo de servidores do órgão afastados para fruição
simultânea de Licença Capacitação deve aumentar para 5%, em reflexo à alteração
(elevando de 2% para 5%) que o Governo realizou no Decreto 9991/19. O outro limite
que os servidores gostariam que fosse revisto é o número de dias que o CGEP delibera
por área, pois o que sobra em uma, às vezes falta em outra. Temos esperança que o
Comitê avalie a possibilidade de alteração do Planejamento das Licenças do próximo
ano, já encerrado, oportunizando o refazimento do plano com novos limites, mais
amplos. 

PROGRAMA DE INCENTIVO

O SindCVM acredita que atividades de capacitação são ferramentas de valorização das
nossas carreiras. É por isso que sempre retornamos ao tema. Focamos nas restrições
que foram impostas ao antigo modo de fruir a Licença Capacitação e muitos nem
reparamos na quantidade de opções de atividades de capacitação atualmente ofertadas
no âmbito da autarquia. 

Chamamos atenção especialmente para o novo Programa de Incentivo Educacional, um
projeto de estímulo à capacitação que possibilita o reembolso de até 70% do valor do
curso realizado pelo servidor (podendo chegar até 95% por leilão no Programa CVM+).
Aquele curso que não vai dar para fazer com a tranquilidade de uma Licença pode, pelo
menos, ficar mais leve para o bolso. Veja
http://www.intranet.cvm/cvm_informa/arquivos/2020/20201103-2.html%C2%A0.



O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido da
Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público para suspender a tramitação da PEC
32/2020.

O pedido de suspensão é baseado no sigilo, mantido pelo Ministério da Economia,
sobre os dados que deram suporte ao projeto que trata da Reforma Administrativa,
impedindo, dessa forma, que haja uma ampla discussão sobre os pontos apresentados
com representantes dos servidores e da sociedade civil. A PEC foi entregue à Câmara
Federal pelo governo em setembro. Mais detalhes em
https://odia.ig.com.br/colunas/servidor/2020/11/6034241-stf-rejeita-pedido-de-
suspensao-da-pec-que-acaba-com-a-estabilidade-de-servidores.html

O SindCVM participou, nesta semana, da Assembleia realizada pelo Fonacate (Fórum
Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado), do qual somos filiados. No
encontro, foram discutidas quais modificações poderemos apresentar para a PEC 32
com uma proposta de texto substitutivo abordando nossa compreensão de temas como
estabilidade, vínculos de experiência, avaliação de desempenho, cargos típicos de
Estado, entre outras questões complexas que afetam a vida do servidor.



O Movimento a Serviço do Brasil, que reúne entidades de servidores públicos de todo o
país, lançou um manifesto crítico à PEC 32/2020, apresentada pelo Governo Federal
como uma Reforma Administrativa.

De acordo com o movimento, a PEC fragiliza o serviço público, tem foco no ajuste fiscal
e prejudica a população justamente num momento de profunda crise econômica e
sanitária.

A íntegra do manifesto você lê no Blog do Servidor em
https://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/movimento-a-servico-do-brasil-lanca-
manifesto-por-uma-reforma-administrativa-e-por-uma-pec-emergencial-que-otimizem-o-
estado/

Outra pauta importante foi a necessidade de iniciar a campanha salarial. “Os servidores
sofrem com a corrosão dos salários provocada pela inflação refletida nos reajustes dos
aluguéis e em outras despesas que afetam o orçamento familiar. No próximo ano
precisamos quebrar esse estigma imposto ao servidor público com uma forte
mobilização para pautar a reposição das perdas salariais”, explicou Hertz Leal,
presidente do SindCVM. Mais detalhes da assembleia você vê neste
https://fonacate.org.br/noticia/entidades/corrosao-inflacionaria-causa-apreensao-as-
afiliadas-ao-fonacate/ do site do Fonacate. 

Além do Informativo, contamos ainda
com outros canais de comunicação.

Notícias e informações de interesse
do servidor da CVM também estão
nas nossas redes sociais. 

Siga nosso Facebook e também o
Instagram. 

Opine e compartilhe!


