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A Comissão Mista que analisa a MP 660/2014 realizou audiência 
pública nesta terça-feira (17), com representantes de governos 
estaduais e de sindicatos de servidores. O projeto trata da transposição 
para os quadros de pessoal da União dos servidores dos ex-territórios 
(hoje estados) de Rondônia, Amapá e Roraima. Os convidados 
cobraram com firmeza a aprovação da MP pelo Congresso e criticaram 
a atuação do governo federal no tema.

Clique e saiba mais
• Adiada instalação das comissões mistas das MPs 664 e 665
• Condsef vai ao Ministério dos Transportes buscar respostas para dúvidas da 

categoria
• Hospitais universitários substituirão precarizados por concursados até 

dezembro
• Após ameaça de morte, Stedile recebe cartas de solidariedade do mundo inteiro
• Projeto estimula uso da bicicleta e inaugura novo paraciclo no Centro

Após questionamentos de parlamentares sobre a possibilidade de 
emendas que permitissem o aumento dos vencimentos de algumas 
categorias do serviço público, o relator do Orçamento da União de 
2015 (PLN 13/2014), senador Romero Jucá (PMDB-RR), disse que não 
era possível contemplar os pedidos. Segundo o senador, a aprovação 
de recursos para alterar a remuneração dos servidores do Ministério 
Público, da Defensoria Pública e da Justiça Federal só seria possível 
com a previsão anterior em lei, o que ainda não aconteceu.

Aumento para categorias de servidores públicos não 
entrará no Orçamento de 2015

leia mais

Governos de estados que foram territórios pedem 
aprovação da MP 660

7 a 9 de abril: Condsef aponta agenda de atividades na semana em que acontece Jornada 
Nacional de Luta

Os discursos de diálogo aberto que deram o tom no início do segundo mandato do governo Dilma Rousseff 
não estão acompanhando a prática das ações adotadas pela equipe de governo. Muitas dúvidas acompanham os 
servidores. O perigo de novamente serem elencados como responsáveis pelo desequilíbrio da balança comercial 
brasileira já mobiliza a categoria. Há tempos os servidores esperam investimentos adequados no setor público 
que garantam serviços de qualidade para a população cada vez mais sobretaxada com aumento de impostos. 
Essa responsabilidade, além de uma série de termos e compromissos assumidos com a categoria, será cobrada 
do governo. leia mais
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