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Ofício nº 007/2015/ASSEMDA Brasília-DF, 10 de abril de 2015. 

 

Ao Companheiro 

SÉRGIO RONALDO 

Secretário Geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal 

Setor de Diversões Sul - SDS, Bloco “L”, nº 30, 5º Andar, Edifício Miguel Badya  

CEP: 70394-901 – Zona Central - Brasília – DF 
 

ASSUNTO  

Pauta Setorial dos Servidores do Desenvolvimento Agrário na Campanha Salarial 2015 (revisada) 

 

Companheiro Secretário Geral, 

A Diretoria Executiva da Associação Nacional dos Servidores do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário vem através deste apresentar a pauta da campanha salarial 2015 à Direção da CONDSEF: 

 

1. Urgente e indispensável realização de novo concurso público para provimento efetivo permanente, 

honrando assim item do Termo de Acordo da greve de 2012, com a previsão inicial de mais 391 

(trezentos e noventa e um) novos servidores efetivos do quadro próprio permanente. Adoção de um 

plano de substituição progressivo de terceirização e consultores em atividades exclusivas de 

servidores estatutários, invertendo a atual proporção do quantitativo da composição de pessoal, 

visando dotar o Ministério de um quantitativo mínimo de 1.000 (mil) servidores de carreira. 

Ampliação do quadro de servidores efetivos nas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário 

(DFDAs), utilizando uma Lotação Referencial, dotando essas unidades de condições para cumprir 

sua vocação institucional de instrumento de descentralização administrativa e braço executório das 

políticas públicas do Ministério. 

 

2. Adoção urgente de Plano de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PMCSO) e do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Ministério, 

em cumprimento da Portaria Normativa MPOG Nº 3 de 7 de maio de 2010, que criou a Norma 

Operacional de Saúde do Servidor Público Federal (NOSS). Continuação das melhorias de 

infraestrutura das unidades, com atenção especial às Delegacias Federais do Desenvolvimento 

Agrário nos estados (DFDAs), inclusive em cumprimento às normas técnicas de saúde e segurança 

do Trabalho. 

 

3. Incorporação da representação dos servidores do MDA na Mesa de Negociação Permanente entre 

a Governo e o Movimento dos Servidores, cuja composição atual contempla apenas a representação 

dos servidores do INCRA. 
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4. Aumento nas tabelas de remuneração dos servidores efetivos do MDA ocupantes dos cargos da 

carreira do Plano Geral do Poder Executivo (PGPE) e da Lei 12.277/2010, como também daqueles 

vinculados às carreiras de Perito Federal Agrário (PFA) e de Reforma Agrário (RA), tendo como 

referência isonomia de remuneração à tabela da carreira ambiental federal (MMA, IBAMA e 

ICMBio). 

 

5.  Criação de um Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR) próprio aos servidores federais 

do Desenvolvimento Agrário, que reflita as necessidades do órgão, integrado o Ministério e sua 

autarquia, à semelhança da área ambiental. Constituição de Grupo de Trabalho Institucional (GTI), 

com a participação da ASSEMDA e as entidades de classe dos servidores do INCRA e demais 

entidades, para redação do PCCR. 

 

6. Ampliar a oferta de Gratificações Temporárias das Unidades dos Sistemas Estruturadores da 

Administração Pública Federal (GSISTEs), de mais 45 (quarenta e cinco) no mínimo, visando dotar 

de pelo menos 20% (vinte por cento) aos servidores efetivos do Ministério, como é a média dos 

órgãos da Administração Direta Federal.  

 

7. Conceder as primeiras Funções Comissionadas Técnicas (FCTs) aos servidores do MDA. 

Levantamento encaminhado ao MPOG realizado pela CRH em 2013, solicitava 239 (duzentos e 

trinta e nove) FCTs, visando atender especialmente aos servidores designados a fiscais de contratos 

administrativos, contratos de ATER, convênios, contratos de repasses e cooperação. 

 

8. Criação de gratificação de localidade aos servidores lotados na Amazônia Legal, devido à estrutura 

deficiente e aos riscos que incorrem os trabalhadores destes estados, o que dificulta a fixação dos 

servidores nestas localidades. 

 

9. Regulamentação da carreira dos servidores do cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais, 

dando-lhes segurança jurídica e garantindo o recebimento das parcelas das remunerações referentes 

às avaliações de desempenho. 

 

10. Escolha dos gestores e chefes de equipe obedecendo a critérios técnicos e de progressão de carreira, 

tendo como referência a adoção interna do dispositivo do Decreto nº 5.497/2005 com a ocupação 

exclusiva em determinados percentuais mínimos por servidores de carreira em cargos em comissão 

do grupo DAS (Direção e Assessoramento Superior). Fim das avaliações individuais produtivistas 

ou punitivas através da revisão das normas e dos procedimentos de avaliação individual, com a 

implantação de avaliações institucionais democráticas que permitam o aperfeiçoamento da pessoa 

e da equipe e as melhorias nos procedimentos do Ministério. Adoção de medidas preventivas, 

investigativas e punitivas contra o assédio moral e sexual. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

ALMIR CEZAR DE CARVALHO BAPTISTA FILHO 

Coordenador de Relações Institucionais 

Pela Diretoria Executiva 
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