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Sintuperj solicita aporte financeiro ao 
orçamento da Uerj

anos

O Sintuperj protocolou um 
pedido de inclusão de 
emendas ao Projeto de 

Lei Orçamentária Anual 2016 em 
tramitação na Alerj. A solicitação 
foi feita no gabinete do deputado es-
tadual e presidente da Comissão de 
Educação da Alerj, Comte Bitten-
court (PPS) pelas coordenadoras de 
Administração e Finanças, Cássia 
Gonçalves, e de Formação e Comu-
nicação Sindical, Loana Saldanha na 
última sexta-feira (06/11). O docu-
mento solicita um aporte financeiro 
para quatro pontos. São eles:

Reforço orçamentário para mu-
dança da incidência de insalubri-

dade para 20% sobre vencimento 
base para os servidores que fazem 
jus, com base na Súmula Vinculante 
nº 4 STF c/c inciso XIII, art. 37, CF;

Reforço orçamentário para pes-
soal e encargos para inclusão de 
auxílios, com base na Resolução 
GPGJ nº 1.485, de 30 de dezembro 
de 2008;

Reforço orçamentário para pes-
soal e encargos para atualização 
de auxílios vigentes aos servidores 
da UERJ, com base na concessão 
do benefício a funcionários do Tri-
bunal de Justiça que tenham filhos 
entre 8 e 24 anos, que já recebem o 
auxílio desde setembro de 2015;

Reforço orçamentário para rea-
juste para os servidores da UERJ, 
de acordo com a deliberação do 
Consun/UERJ, na porcentagem de 
94%.

O objetivo das emendas com os 
aportes financeiros é amenizar o 
corte de 26% (22% em custeio e 4% 
em investimentos) no orçamento da 
universidade em relação ao aprova-
do para 2015, totalizando cerca de 
R$ 90 milhões. 

Este ano, os recursos destinados 
à Uerj ainda sofreram uma retenção 
de quase R$ 100 milhões em relação 
ao valor aprovado.

A coordenadora Cássia Gonçalves protocola pedido de emendas. A coordenadora Loana Saldanha também esteve presente
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Comissão do Consun discute processos de 
reenquadramento

A Comissão Permanente de Le-
gislação e Normas (CPLN) do 
Conselho Universitário (Con-

sun) da Uerj, discutiu processos que 
tratam de categorias que solicitam re-
visão em seus reenquadramentos no 
Plano de Carreira dos servidores téc-
nico-universitários (Lei 6.701/2014) na 
última segunda-feira (09/11).

Foram encaminhados para a CPLN 
três processos para análise e, durante 
os trabalhos, ficou definido que estes 
seriam apreciados pelos conselheiros 
para que sejam elaborados pareceres 
sobre os mesmos. Na distribuição feita 
pelo presidente da CPLN, o conselheiro 
da bancada dos servidores técnico-uni-
versitários Jorge Luis Mattos de Lemos 

(Gaúcho) ficou responsável pela apre-
ciação de dois processos, 12.461/2014 
(referente a situação dos motoristas) 
e 8.889/2015 (referente aos Auxiliares 
Técnico-Universitários). O terceiro 
processo, de número 1.378/2015 (refe-
rente aos auxiliares administrativos), fi-
cou sob responsabilidade do conselhei-
ro Celso de Oliveira Santos, também da 
bancada dos técnicos.
Uma nova reunião da Comissão de Le-
gislação e Normas está agendada para 
16 de novembro, às 9h. Nesta, os pa-
receres construídos pelos conselheiros 
Jorge Gaúcho e Celso de Oliveira San-
tos serão debatidos pelos demais mem-
bros da CPLN para que sejam encami-
nhados à sessão do Consun.
Em conversa com os trabalhadores 
de setores administrativos que estive-
ram presentes na reunião da CPLN, o 
conselheiro Jorge Gaúcho reiterou, em 
nome da Comissão, o compromisso e o 
trabalho visando corrigir as distorções 
existentes no atual Plano de Carreira 
dos trabalhadores técnico-universitá-
rios da Uerj.

Servidores técnico-univer-
sitários realizaram um 
protesto com cartazes 

durante o Conselho Univer-
sitário (06/11). Eles reivindi-
caram o reenquadramento no 
nível Técnico Universitário I 
(nível Médio), pois entendem 
que desempenham as mesmas 
funções dos trabalhadores de 
nível Técnico Universitário I. 
Atualmente a maioria desses 
servidores está enquadrada no 
nível de Auxiliar Técnico Uni-
versitário II (nível Elementar). 
O processo administrativo 

1378/Uerj/2015, referente ao assunto, está tram-
itando na universidade e foi enviado à Comissão 
de Legislação e Normas para apreciação, de-
pois de análise da Procuradoria Geral da Uerj.
A bancada dos servidores técnico-administra-
tivos do Consun, atendendo às reivindicações 

Consun: técnicos cobram solução para 
reenquadramento

desses trabalhadores, fez inter-
venções no plenário solicitan-
do que este problema seja re-
solvido o mais rápido possível. 
O conselheiro Jorge Gaúcho res-
saltou que tem outros dois pro-
cessos apresentando problemas 
semelhantes na Uerj e que de-
vem ser solucionados. Por fim, 
Gaúcho solicitou que esses três 
processos sejam encaminhados 
para a Comissão de Legislação 
e Normas do Consun, que se 
reuniria na segunda  (09/11) 
para se debruçar no tema.


