
 
 
Ofício Nº 36/2022 

                                                                                               

Fortaleza, 06 de fevereiro de 2022.  

 

 

Ao Sr.  

Marcelo Jorge Borges Pinheiro 

Secretário Municipal 

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG 

Av. Desembargador Moreira, 2875. Dionísio Torres 

60.170-002 

 

Assunto: Minuta do Projeto de Lei de Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do 
Ambiente Gestão Pública. 

 

Considerando o quadro atual de servidores enquadrados no Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários do Ambiente Gestão Pública conta com, apenas, cerca de 1.500 servidores, o 

que representa 20% (vinte por cento) do total à época da publicação da Lei nº 9.277/2007; 

Considerando que mais de 50% (cinquenta por cento) do quadro atual de servidores 

do PCCS Gestão Pública, até dezembro de 2021, completará os requisitos para aposentadoria; 

Considerando que cerca de 85% (oitenta e cinco por cento) dos servidores do PCCS 

Gestão Pública se encontram no estágio máximo da carreira, não podendo, portanto, serem 

promovidos por Capacitação ou Tempo de Serviço; 

Considerando que do total acima, 40% (quarenta por cento) destes servidores 

encontram-se na metade da Carreira; 

Considerando que as referências iniciais das matrizes salariais do PCCS Gestão 

Pública  remuneram, em média, os servidores em 35% (trinta e cinco por cento) menos que um 

salário mínimo vigente; 



 
 

Considerando que o referido PCCS nunca foi revisado nestes 14 (quatorze) anos; 

Considerando a necessidade urgente de modernizar o PCCS da Gestão Pública, 

buscando atender os interesses da Gestão Municipal bem como os dos servidores; 

Considerando o processo P358377/2021, que trata da Proposta de Revisão do PCCS 

Gestão Púbica; 

Considerando a necessidade de se fazer ajustes na referida proposta, tendo em vista a 

Lei Complementar nº 0312/2021, publicada em 17 de dezembro de 2021, que instituiu o Plano 

de Cargos Carreiras e Salários do ambiente especialidade Auditoria e Controle Interno e nas 

Tabelas de Incentivo à Titulação Acadêmica; 

Estamos encaminhando, para que seja anexada ao processo P358377/2021, a Minuta 

do Projeto de Lei do Novo PCCS da Gestão Pública. 

 

   Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

ANTONIA NASCÉLIA SILVA 

PRESIDENTA DO SINDICATO SINDIFORT 

 


