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E sta edição especial de 20 anos da Revista da 
Astec é um presente aos associados, um in-
vestimento no resgate da história da nossa 

Entidade e, por consequência, no futuro da cons-
tante busca pela valorização profissional, que 
está em nossa missão. Um presente que aborda 
os assuntos mais palpitantes destas duas décadas 
e traz as notícias deste ano, junto com as notas e 
artigos técnicos, culturais e políticos, produzidos 
pelos profissionais que fazem o cotidiano da Pre-
feitura e da sociedade porto-alegrense.

Nossa Revista vai conduzir você em uma via-
gem guiada pela linha do tempo, contando a his-
tória da Astec, criada em 08 de junho de 1994, du-
rante o movimento pela Gratificação de Incentivo 
Técnico (GIT),  relembrando também as lutas mais 
importantes da Entidade, como a CPI do Monte-
pio da Família Municipária (2000/2001); o Fórum 
das Entidades (2000); a reconstrução do Simpa 
(2001), os movimentos profissionais particulari-
zados em busca de gratificações específicas (a par-
tir de 2010); a Ação Civil Pública do “efeito casca-
ta” (2010); as progressões atrasadas; a luta pela 
bimestralidade (2003); as campanhas de dissídio 
por reposição de perdas salariais, nas datas-base 
de maio e a busca por espaço para a discussão de-
mocrática do processo de construção do plano de 
carreira e cargos, em andamento. 

A discussão da saúde dos municipários, passando pelo IPE, IMESF, AFM 
e rompimento entre Simpa e governo, a questão do ponto eletrônico e as 
condições de trabalho também são estações de parada, juntamente com 
a Campanha sobre Assédio Moral no Trabalho, e a posição da Entidade 
sobre a Terceirização e a presença excessiva dos chamados CCs no servi-
ço público. E você vai conferir, ainda, eventos realizados pela Astec, bus-
cando atender a diversidade de interesses dos técnicos, como Cidades: O 
Desafio do Novo Milênio (2004); Qualidade PGQP (2005); a Expotec (com 
quatro edições já realizadas desde 2004), além da cobertura especial do 
VII Congresso de Administração, realizado na Itália e na Suíça (2011), e 
de seminários e momentos de cultura, lazer e congraçamento, como as 
tradicionais festas de aniversário da Entidade, os happy hour realizados 
na sede, com palestras e filmes e o “Astec leva você ao cinema”, programa 
de venda antecipada de ingressos a preço único.

Um dos pontos altos de uma viagem é reencontrar velhos amigos. 
Então, carimbe seu passaporte para rever as pessoas que participam 
e participaram das diretorias e conselhos deliberativos e fiscal da 
nossa Astec, ao longo destes 20 anos. Este é um material preparado 
com muito cuidado para você, Associado, com base na memória da 
nossa Entidade que vem sendo preservada desde o lançamento do 
Jornal da Astec (dez/2000), da Revista da Astec (mai/2009) e do site 
(out/2002), recentemente reformulado.

Embarque nesta viagem e divirta-se, mobilize-se, emocione-se e 
tenha orgulho desta que é a sua, a nossa história – a história dos 20 
anos da nossa Associação! Parabéns Astec!

PALAVRA DA PRESIDENTE
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ESTA REVISTA VAI 

CONDUZIR VOCÊ 

EM UMA VIAGEM 

GUIADA PELA 

LINHA DO TEMPO, 

CONTANDO  TODA A 

BELA HISTÓRIA 

DA ASTEC.

Uma viagem no tempo

BIÓL. ISABEL  CRISTINA JUNQUEIRA
Presidente Gestão 2013/2014
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DUAS DÉCADAS DE LUTAS 
PELA VALORIZAÇÃO

Esta é uma história que começa há muito, muito tempo. 
Retomar os primórdios da história da Astec é visitar um passado 

que carrega consigo a história da vida de muita gente que 
lutou, e que ainda luta por condições adequadas de trabalho e 
valorização profissional para os técnicos de nível superior (NS) 

da Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA).  Confira!

Em 1988, durante o governo Collares, os 
NS ficaram de fora do vale-alimentação e 
transformaram-se na única parcela dos mu-

nicipários a ser desvalorizada no plano de car-
reira, com salários equiparáveis aos de técnicos 
de nível médio. As conquistas alcançadas a partir 
daí foram fruto das mobilizações dos técnicos e 
demais municipários, em torno de suas entida-
des representativas.

Até meados da década de 90, algumas rei-
vindicações específicas dos NS não eram incor-
poradas pelo conjunto dos municipários. Havia 
associações de parcelas dos técnicos científicos 
e os movimentos de lutas comuns a todos exi-
giam sempre a organização de comissões espe-
ciais. Recorria-se ao Sindicato dos Municipários 
(Simpa) que, no entanto, tinha dificuldades de 
articulação. 

A discussão de criar-se uma entidade que en-
globe todos os técnicos científicos da PMPA por 
um grupo da Secretaria Municipal dos Transpor-
tes coincide com o movimento por uma nova 
Gratificação de Incentivo Técnico, a GIT, o que 
provoca a adesão do pessoal de outras secreta-
rias. Assim, nasce a Associação dos Técnicos de 
Nível Superior do Município de Porto Alegre, 
Astec, ja capitaneando o movimento por uma 
nova GIT. Fundada em 8 de junho de 1994, a En-
tidade constitui-se como personalidade jurídica 
somente após conquistar a gratificação, com a 
Lei 7.690, de 31 de outubro de 1995. Naquele 
período, funcionando em caráter provisório, con-
quistou a extensão do vale-alimentação aos NS, 
legitimando-se perante a categoria e, no mesmo 
outubro, a primeira diretoria eleita tomou pos-
se, alcançando novos objetivos: extensão da GIT 
para 30 horas; constituição de uma poupança, 
que possibilitou a posterior aquisição da sede 
própria e a consolidação da Astec como entidade 
representativa dos NS. 

Diretoria 2001/2002: consolidação da Astec como entidade representativa dos NS.
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MONTEPIO: 
UM CAPÍTULO 
TRISTE

Em maio 1994, os servi-
dores da Prefeitura de Porto 
Alegre enfrentam um dos epi-
sódios mais conturbados de 
sua história: a intervenção e o 
início do lento e gradual fim 
do Montepio dos Funcionários 
Municipais. Uma história sur-
preendente, de corrupção e 
tristeza, que marcou a vida dos 
servidores, cuja memória está 
preservada no Diário de um 
Aposentado. O  Blog do Cel-
so, como também é chamado, 
mantido pelo engenheiro apo-
sentado do DMAE, Celso Lima, 
conta com riqueza de detalhes 
os desdobramentos do caso.

ASTEC NO 
SÉCULO XXI

Entrando no século XXI 
devidamente estruturada, a 
Astec vai alcançando mui-

tas conquistas: sua legitima-
ção no Fórum de Entidades 
dos Servidores Municipais 
de Porto Alegre; a previdên-
cia própria dos municipários, 
Previmpa; aquisição da sede 
própria, com um box para es-
tacionamento; convênios para 
serviços jurídicos, de seguri-
dade e odontológicos; con-
solidação de assessoria de 
comunicação; participação na 
ampliação do vale-refeição de 
R$ 4,85 para R$ 6,00 e enca-
minhamento da luta para R$ 
10,00; encaminhamento de 
pauta de reivindicações pró-
pria dos NS e participação na 
pauta unificada dos munici-
pários, conduzida pelo Simpa 
para a data-base. Mas, o foco 
maior segue sendo a busca da 
integralidade da GIT.

A CONSTRUÇÃO 
DO PREVIMPA

Empenhada, em conjunto com as demais as-
sociações, em minimizar os prejuízos ocasio-
nados no Montepio, a Astec integrou o Fórum 
de Entidades, buscando, na construção de um 
ente previdenciário de direito público, com um 
fundo baseado em normas gerais de contabi-
lidade e atuária, a garantia de seu equilíbrio 
financeiro. Defendeu, para esse regime próprio 
de previdência, uma gestão paritária, integrada 
por funcionários estáveis, parte deles eleitos 
por sufrágio universal e outra indicada pela 
Administração Municipal. Era o caminho para 
que os recursos dos servidores fossem geridos 
com democracia e transparência, garantindo a 
eles e seus familiares um futuro muito mais se-
guro e tranquilo.

Depois de muita mobilização, em setembro 
de 2001, a Lei 466 cria o Departamento Mu-
nicipal de Previdência dos Servidores – Pre-
vimpa, órgão gestor do Regime Próprio (RPPS), 
disciplinado um ano depois pela Lei Comple-
mentar 478, que consolida o órgão. Mas, em 
24/08/2009, representantes da Astec ocupa-
ram o plenário da Câmara de Vereadores, pe-
dindo a retirada das emendas 34 e 35 do PLCE 
007/07. O objetivo era que a indicação dos di-
retores Financeiro e Previdenciário continuas-
se sendo feita pelo Conselho de Administração, 
e, também, que as eleições para o Conselho 
passassem a ter representação proporcional. 
São muitos os movimentos ao longo dos anos, 
e a Astec, em conjunto com as demais asso-
ciações, segue, atenta, buscando assegurar as 
conquistas alcançadas.

Foto: Kiko Coelho/Kad
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Luta pelo Previmpa: Astec no corpo a corpo com os vereadores.

Montepio: uma história que marcou a vida dos servidores.
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GIT INTEGRAL
Coroando uma luta de 15 anos, o 

prefeito à época, José Fogaça, com-
pareceu à sede da Astec, em 21 de 
maio de 2008, onde assinou o De-
creto 15.946, dessa data, previsto 
na Lei 7.690/95, e integralizando 
a Gratificação de Incentivo Técni-
co para os NS de toda a prefeitura, 
ativos e inativos, com regimes es-
peciais de trabalho, detentores de 
cargos de nível superior. Na oca-
sião, a Administração assumiu o 
compromisso de definir, até 2010, 
os percentuais a serem realizados. 

E essa foi uma segunda visita do 
prefeito Fogaça à Astec. Em 03 de 
março de 2010, na sede da Entida-
de, foi assinado o estabelecimento 
da integralidade da GIT, fruto do es-
forço daqueles que se mobilizaram 
entre solicitações de agenda com 
o prefeito, reuniões com diversos 
sercretários, telefonemas, e-mails, 
expedientes protocolados e, esgo-
tadas as tentativas, um abaixo-as-
sinado, com 1.200 assinaturas de 
profissionais da PMPA, entregue em 
7/11/07, durante visita do prefeito 
às obras do conduto Álvaro Chaves, 
na rua Coronel Bordini com Cristó-
vão Colombo. Apesar da promessa 
de apresentar uma proposta de in-
tegralização gradual da GIT até 15 
de janeiro, as negociações só foram 
retomadas a partir de 28/2/2008, 
agora com intensidade, até chegar-
-se ao desfecho almejado.

DISSÍDIOS, BIMESTRALIDADE, 
GRATIFICAÇÕES, ISONOMIA E 
PLANO DE CARREIRA

Após uma história de mobilização permanente, reforça-
da nas campanhas de dissídio, valorizando sempre a bus-
ca das necessidades dos técnicos científicos sem descola-
mento do conjunto dos municipários, através das pautas 
de reivindicações anuais,  através de um período de lutas 
pela reposição das perdas salariais por meio da bimestra-
lidade e de tantos outros movimentos, intensificam-se, 
em 2010, as buscas de gratificações particularizadas. A 
Astec, empunhando a bandeira da isonomia baseada na 
ideia de que o desempenho de cada servidor tem exata-
mente a mesma importância para fazer funcionar a má-
quina pública, pauta o assunto em sua assembleia geral 
extraordinária de 05/07/2010. Após debate acalorado, a 
votação delibera apoio da Entidade aos movimentos de 
profissionais que vêm se desenvolvendo no âmbito da 
Prefeitura de Porto Alegre.

Aos “Capacetes Brancos”,  que reúne engenheiros, géolo-
gos, geógrafos e arquitetos (estes últimos hoje representa-
dos pelo Conselho de Aquitetura e Urbanismo - CAU), logo 
somaram-se aos médicos, aos administradores, assistentes 
sociais, biólogos, comunicadores, bibliotecários, profissio-
nais da saúde, servidores do DMAE, nutricionistas e con-
tadores. Além destes, os profissionais do CREA uniram-se 
também aos que formaram o grupo dos Sem Gratificação 
como, por exemplo, os aposentados e pensionistas da Se-
cretaria da Administração que, apesar da garantia constitu-
cional, não percebem a Gratificação de Incentivo ao Desem-
penho (GID). A força dos “Capacetes Brancos” revelou-se na 
coesão dos profissionais, que foram os primeiros a alcançar 
sua Gratificação de Alcance de Metas (GAM).  

No caso específico da Gratificação de Incentivo à Arre-
cadação (GIA), a Astec disponibiliza sua assessoria jurídica 
aos associados com possibilidades de obtê-la, para con-
sulta sem custo. Se for de interesse do associado ingressar 
com ação judicial, os custos para andamento da causa po-
derão ser tratados diretamente com os profissionais. 

21/05/2008: assinatura do Decreto 15.946  que criou a GIT.

07/11/2007: Astec entrega abaixo-assinado ao Prefeito José Fogaça.

03/03/2010: Assinatura da GIT integral, na sede da Astec.
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RECONSTRUÇÃO 
DO SIMPA

Primeiro sindicato de municipá-
rios do Brasil, cercado de suspeitas 
de fraude eleitoral desde 1988, o 
Sindicato dos Municipários de Porto 
Alegre foi escrevendo uma história 
de esvaziamento e de momentos 
trágicos, envolvendo até episódios 
criminais. Somente em 2005, com a 
categoria unificada, em especial no 
Fórum de Entidades, do qual a As-
tec era integrante, o Simpa foi res-
gatado. Em 27/10 daquele ano, em 
votação histórica, no Ginásio Tesou-
rinha, o Fórum derrotou os demais 
segmentos e aprovou eleições para 
a diretoria do sindicato. A votação 
aconteceu entre 22 e 24 de maio de 
2006 e o Simpa foi reaberto e pas-
sou a ser gradualmente reconstruí-
do pelos municipários.

COMUNICAÇÃO 
AMPLIADA

Para assegurar uma comunicação efeitva com 
seus associados, foi lançado, em dezembro de 
2000, o primeiro número do Jornal da Astec, que, 
em maio de 2009, dá lugar à Revista da Astec e, 
hoje, lança sua Edição Especial 20 Anos. Em 2013, a 
partir da 33ª edição, a publicação recebeu um ISSN, 
sigla em inglês para Número Internacional Norma-
lizado para Publicações Seriadas, visando valorizar 
ainda mais os artigos e notas técnicas produzidos 
pelos colaboradores. O código é internacionalmen-

SAÚDE DOS MUNICIPÁRIOS
A Associação dos Funcionários Municipais (AFM), que aten-

de todos os servidores, vem sofrendo a cada dia mais o aperto 
da falta de repasses adequados por parte da prefeitura e da 
quitação de valores devidos pelo DMAE. Desde 2003, a Admi-
nistração tem divulgado ideias sobre outros planos de saúde. 
Primeiro, foi o Instituto de Previdência do Estado (IPE-Saúde), 
que posteriormente revelou a impossibilidade de sequer 
atender adequadamente seus próprios associados, e, mais re-
centemente, a apresentação de proposta e, a seguir, o recuo, 
para firmar contrato com um plano privado a ser definido, a 
partir de um subsídio irrisório, chegando ao ponto de o Simpa 
interromper as negociações com o governo. Enquanto isso, a 
AFM, única alternativa para os 30% de funcionários de menor 
renda, se debate para tentar sobreviver. A Astec permanece 
mobilizada, no conjunto de entidades, defendendo a neces-
sidade de que a Administração faça a sua parte e mantenha 
abertas as portas do Hospital Porto Alegre, bem como, que 
discuta um plano de saúde viável, eficaz e isonômico para to-
dos os servidores.

te aceito para individualizar o título da publicação, 
tornando-o único e definitivo. Através do ISSN, a 
Revista da Astec foi incluída nas bases de dados de 
diversas bibliotecas, repositórios e outras institui-
ções ao redor do mundo.

Em setembro de 2003, foi lançado o site www.
astecpmpa.com.br que, completamente reformula-
do, em 2010, ganhou visual novo, mais recursos e 
navegação mais amigável. Em 2014, novo up grade, 
passou a permitir conforto ainda maior aos usuários. 

Outro instrumento de comunicação com os só-
cios é o e-mail marketing (EMM), boletim objetivo 
de informações em destaque ou urgentes, via cor-
reio eletrônico.

A partir de 2006, a Astec fortalecendo o 

Simpa nas campanhas de Dissídio. 

Astec recebe AFM, em defesa da saúde dos municipários.
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•	 Seminário	Cidades	 -	O	Desafio	do	Novo	Milê-
nio,	 realizado	em	26	e	27/08/2004,	no	Hotel	
Embaixador,	 com	 autoridades	 nacionais	 e	 in-
ternacionais,	tratando	sobre	Gestão	Urbana.

•	 Painel	Astec	–	PGQP	–	PMPA,	em	08/03/2005,	
no	 auditório	 do	 Senge,	 buscou	 esclarecer	 o	
funcionamento	 do	 Painel	 sobre	 Consultorias	
para	 Gestão	 com	 Qualidade,	 contratado	 pela	
prefeitura.

•	 VII	 Congresso	 Mundial	 da	 Administração	 e	 XII	
FIA	–	Fórum	Internacional	de	Administração,	em	
10/10/2011,	em	Turim,	Itália,	e	em	Genebra,	Su-
íça,	na	sede	da	Organização	Internacional	do	Tra-
balho,	 com	 boletins	 transmitidos	 diretamente	
para	as	mídias	da	Astec,	pela	adm.	Dione	Borges,	
que	acompanhou	todas	as	etapas	do	evento.

•	 Expotec	 –	Mostra	 de	 Trabalhos	
e	Projetos	dos	Técnicos	de	Nível	
Superior	do	Município	de	Porto	
Alegre,	 com	 quatro	 edições	 já	
realizadas:

•	 1ª	 Expotec	 –	 em	 duas	 tempo-
radas,	25/10	a	09/11,	nos	altos	
do	mercado	Público	e	de	26/11	
a	 09/12/2007,	 na	 Câmara	 Mu-
nicipal,	com	25	trabalhos	de	10	
secretarias	e	autarquias.

•	 2ª	Expotec	–	em	três	 tempora-
das,	de	23/11	a	09/12,	na	Câma-
ra	Municipal	e	de	03	a	08/12,	re-
tornando	de	18	a	29/12/2010,	
no	Centro	Municipal	de	Cultura,	
com	 28	 	 trabalhos	 seleciona-
dos,	 envolvendo	 mais	 de	 cem	
autores	e	seus	colaboradores.	

•	 3ª	Expotec	–	 realizada	de	02	a	
13/07/2012,	no	segundo	andar	
da	 Câmara	 Municipal,	 reuniu	
42	trabalhos,	de	167	autores	e	
seus	colaboradores.

•	 4ª	 Expotec	 –	 Aconteceu	 de	 13	
a	30/06/2014,	 	no	1º	andar	do	
Shopping	Bourbon	Wallig,	 com	
31	 trabalhos	 de	 cerca	 de	 uma	
centena	 de	 autores	 e	 seus	 co-
laboradores.	Confira	toda	a	co-
bertura	do	evento	nesta	edição.

•	 Festas	 de	Aniversário	 da	Astec	 –	 comemora-
das	 todos	os	anos,	 a	partir	do	oitavo	aniver-
sário,	em	2002,	nossas	festas	tornaram-se	um	
dos	momentos	mais	 esperados	 do	 ano,	 pela	
oportunidade	 de	 congraçamento,	 diversão,	
boa	comida	e	homenagens	especiais.	Confira	
as	fotos	nesta	edição,	e	divirta-se!	

Eventos

Ao longo desses 20 anos, a Astec realizou e 
apoiou inúmeros eventos focados na valori-
zação profissional, integração e confraterni-
zação da categoria. Entre eles, destacam-se:
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Buscamos, nestes dois 
anos de gestão, conti-

nuar o entrosamento da 
categoria, unificando a luta 
de todos os profissionais 
que integram esta Asso-
ciação, tanto quanto man-
tendo a estreita relação de 
parceria com as entidades 
de classe profissionais que 
representam os nossos as-
sociados e que muito for-
talecem as nossas lutas. 
Depois da grande con-
quista da nossa GIT, Gra-

DIRETORIA EXECUTIVA 2013/2014: 
Orgulho e muito trabalho

tificação de Incentivo Téc-
nico, alcançada em 2010, 
que beneficiou a totalida-
de dos técnicos de nível 
superior do Município, a 
bandeira reivindicatória 
que levantamos é pelo 
tratamento isonômico 
justo de todos os técni-
cos científicos, o que virá 
através da implantação 
de um plano de carreira 
e cargos preciso e atuali-
zado, que possa  corrigir 
a presente conjuntura sa-

Nestas páginas apresentamos 
cada um dos integrantes da 
atual Diretoria Executiva, 
para quem é um orgulho  
trabalhar junto com uma 
equipe de apoio atuante na 
secretaria e com mais uma 
presidente feminina à frente 
desta Entidade valorosa e que 
luta incansavelmente pela 
valorização dos técnicos de 
nível superior, na PMPA. 

GESTÃO ATUAL

larial dos servidores. Dis-
cutindo esta questão de 
modo amplo no âmbito 
da Prefeitura, buscamos 
incessantemente a nossa 
participação nos grupos 
de trabalho, na tentati-
va de levarmos adiante 
a leitura da Astec sobre 
este tema, principalmen-
te, por existirem profissio-
nais de alta competência, 
servidores, nossos sócios, 
que podem contribuir e 
enriquecer o debate des-
te pleito, auxiliando-nos 
a vencer as inúmeras di-
ficuldades e barreiras 
que serão enfrentadas 
ao longo deste processo. 
No acompanhamento dos 
movimentos da ação civil 
impetrada pelo Ministé-
rio Público, que trata dos 
acréscimos pecuniários 
acumulados sobre as grati-
ficações e adicionais, cha-
mada de “efeito cascata”, 
estamos presentes, discu-
tindo com a Procuradoria 
Geral do Município e a Se-
cretaria Municipal da Ad-
ministração sobre a reper-
cussão e efeitos futuros 
desta ação sobre o salário 
dos servidores municipais. 
Também em conjunto com 
entidades parceiras, tri-
lhamos outras ações, tais 
como o pagamento da 
Gratificação de Incenti-
vo ao Desempenho (GID), 

devida aos aposentados, 
uma luta que viemos tra-
vando durante estes dois 
últimos anos e de pouco 
reconhecimento adminis-
trativo por parte da Pre-
feitura. Participamos, ain-
da, constantemente das 
diversas discussões de 
temas que tratam da me-
lhoria e qualidade de tra-
balho da categoria técnica, 
levando o pensamento da 
Associação ao Sindicato, 
à Câmara de Vereadores 
e aos Conselhos de clas-
se, buscando equilibrar 
os resultados com o perfil 
da nossa área técnica, res-
peitando a condição de re-
presentantes dos técnicos 

de nível superior do muni-
cípio de Porto Alegre, nas 
reuniões com o Governo. 
Como ferramenta de di-
vulgação, temos no nosso 
site, diariamente, a divul-
gação dos movimentos 
da Entidade, que sofreu 
atualização recentemente 
na disposição das infor-
mações e links, trazendo 
como novidade o agrupa-
mento dos núcleos repre-
sentativos de secretarias, 
autarquias e fundação, 
agora reunidos por afini-
dades das áreas de atu-
ação dos conselheiros 
deliberativos. O e-mail 
marketing, enviado sem-
pre que alguma informa-

Entre suas bandeiras (na foto 
ao lado com o Procurador 

Edmilson Todeschini 
e o Presidente da Acespa, 

Jardel Cunha), acompanha 
a Ação Civil Pública do 

“Efeito Cascata”.

A Diretoria 
Executiva se reúne 
semanalmente. 
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ção se destaca, e a Revista 
da Astec são outros ins-
trumentos de comunica-
ção que visam manter os 
sócios atualizados com 
os acontecimentos de in-
teresse dos municipários.
Nesta mesma linha, no pri-
meiro ano de gestão, bus-
camos uma maior apro-
ximação com os sócios 
através de uma rodada de 
discussões realizadas nos 
locais de trabalho, junto 
aos seus núcleos repre-
sentativos cujo intuito 
foi o de levantarmos as 
dificuldades de trabalho 
encontradas nos órgãos 
de lotação. Outro avanço 
foi o aumento do número 
de parcerias e convênios, 
buscando oferecer aos só-
cios maior diversidade de 
opções, com vantagens e 
benefícios contratados, 
tanto nas áreas de educa-
ção, saúde, lazer, espor-
te e turismo, como nos 
serviços profissionais de 
contabilidade e jurídicos. 
A preocupação em mini-
mizar o alastramento da 
epidemia da Gripe A entre 
a população, nos levou a 
conveniarmos com o pro-
grama de vacinação do 
H1N1 para os sócios e fa-
miliares, um programa im-
portante e que deverá ser 

GESTÃO ATUAL

mantido pela Associação. 
No aspecto da sustentabi-
lidade, buscamos apoios 
e patrocínios para os nos-
sos eventos, tal como 
o concedido pela Caixa 
Econômica Federal na 4ª 
Expotec, evento realiza-
do com grande sucesso e 
ineditismo, haja vista ter 
ocorrido pela primeira 
vez em um Shopping Cen-
ter. Buscamos, ainda, esta 
auto-sustentabilidade 
para as edições das revis-
tas da Astec, instrumento 
que serve para valorizar 
o trabalho técnico atra-
vés dos artigos técnicos e 
científicos, noticias e no-
tas técnicas ali publicadas. 
Também, lançada a pro-
posta pela gestão passa-

da, hoje concluímos a re-
forma do terraço, na sede 
da Associação, criando um 
“espaço relax” para que 
os sócios possam usufruir 
deste local para um ha-
ppy hour, uma reunião ou 
no que melhor lhes con-
vier, desde que reservado 
antecipadamente com a 
secretaria, o que estará 
disponível a partir do mês 
de novembro deste ano. 
Seguindo, ainda, os mo-
mentos prazerosos de la-
zer do calendário anual 
da Associação, mantive-
mos as festas de aniver-
sário da Astec, eventos 
que marcam encontros 
com muita descontração 

e confraternização entre 
os colegas que desfru-
tam de um ambiente de 
bom gosto e requinte. 
Neste ano em que come-
moramos os 20 anos de 
muita dedicação e traba-
lho realizado para a ca-
tegoria, registramos aqui 
nosso apreço e conside-
ração por esta Entidade 
que muito representa para 
todos nós, técnicos, e da 
qual fazemos parte, por-
que nós somos esta Asso-
ciação! Feliz Aniversário 
Astec!

Associativismo forte 
se faz com unidade e 
ação!

Entre as realizações da atual gestão estão a reforma 
do terraço, na sede; campanhas de vacinação e um 
permanente trabalho em defesa da construção de 

um Plano de Carreira isonômico. 

Bibliotecária graduada pela UFRGS, atua 
na PMPA, desde 1982. Lotada na SMAM, 
é gestora em duas Bibliotecas: Ciências 
Ambientais, na sede, e outra, infantil, no 
Parque Moinhos de Vento. Foi membro do 
CRB da 10ª Região.

Arquiteta e Urbanista graduada pela UFRGS. 
Funcionária pública, desde 1982, atuou 
na SMOV e na SPM, onde se aposentou, em 
2013. É Diretora Metropolitana do Senge. 

Graduado em Engenharia Civil pela  PUC 
do Rio Grande do Sul, atua na PMPA, desde 
1993, sempre atuando no DEP. Foi 1º 
tesoureiro da gestão 2011/2012 da Astec.

Artista Plástica graduada pela UFRGS, 
Arquiteta e Urbanista formada pela Ulbra, 
atua na PMPA desde 1985, no DMAE, SMED 
e SMOV, (nesta por 23 anos). Aposentou-se 
em 2013. 
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Sônia Maria Castro
Vice-Presidente

Carlos Adolfo Bernd
Diretor Financeiro

Carmen Von Hoonholtz
Diretora Cultural

Josane Gauer
Diretora de Relações com 
Aposentados e Pensionistas

Graduada em Administração de Empresas 
e Administração Pública pela UFRGS, com 
especialização em Direito Administrativo 
e Direito Previdenciário pelo IDC, atuou 
na SMA, foi Diretora-Geral do Previmpa, 
Diretora de Rel Institucionais da Secretaria 
de Políticas da Previdência Complementar 
do Ministério da Previdência Social.

Jornalista graduado pela UFRGS, foi Técnico 
em Comunicação Social da PMPA, de 2003 
até 2013, quando se aposentou. Atuou na 
SMC, na Secret. Especial de Acessibilidade 
e Inclusão Social e na Defesa Civil. Foi 
Vereador de Porto Alegre, de 1989 a 1992. 

Adroaldo Bauer Corrêa
Diretor de Relações 
Trabalhistas e Sindicais

Adriana Nunes Paltian
Diretora Administrativa

Isabel Cristina Junqueira 
Presidente
Bióloga graduada e mestre pela PUCRS. 
Servidora pública desde 1979, atuou no 
DMAE e na SMAM, onde se aposentou, 
neste ano. 
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Arquiteto e Engenheiro Agrônomo 

LUIZ FERNANDO RIGOTTI 

Em 1994, o arquiteto e engenheiro agrônomo Luiz 
Fernando Rigotti formou a primeira diretoria da As-

tec, tendo como integrantes: 1º vice-presidente, o eco-
nomista Jorge Vani Dusso; 2º vice-presidente, o enge-
nheiro civil Roberto Militão; 1ª secretária, a arquiteta 
Ida Marilena Bianchi; 2ª secretária, a arquieta Mairis 
Cavalheiro; como 1º tesoureiro o contador Juares da 
Cunha Venuto e como 2º tesoureiro, o contador Luis 
Felipe Bienseld Gutierres. Foi o pontapé inicial para a 
formação da Astec, que nascia para defender a Grati-
ficação de Incentivo Técnico (GIT) em um contexto de 
muitas dificuldades e falta de estrutura. No ano seguin-
te, a direção passou a ser exercida por um novo grupo, 
capitaneado pelo contador João Paulo Galvês.

No final do ano 2000, Luiz Fernando Rigotti é recon-
duzido à presidência da Astec, para um mandato de dois 
anos. Foi nesse período que a Entidade passou a consti-
tuir sua memória, por meio do Jornal da Astec, veículo 
de comunicação que tem registrado, desde então, os fa-
tos mais importantes da história dos técnicos científicos 
do município de Porto Alegre.

A aquisição da sede própria, onde funciona até hoje, 
a partir dos recursos assegurados, através de escono-
mia, pela gestão anterior, também é uma conquista 
desse período, quando passam a ser organizados a 
contabilidade, o cadastro de associados e diversas ta-
refas administrativas que vão permitir a organização 
adequada da estrutura da Astec. 

Mas, o maior destaque dessa gestão, possivelmente 
tenha sido no campo político, com a participação da As-
tec no Fórum das Entidades, grupo que reuniu 17 asso-
ciações de municipários para discutir a questão do sis-
tema de previdência. Foi a mobilização em torno desse 
tema, defendendo uma autarquia pública, com gestão 
majoritária dos servidores municipais, visando evitar 

que se repetisse o pesadelo já 
vivido no episódio do Monte-
pio da Família Municipária, que 
culminou na criação do Previm-
pa, o Departamento Municipal 
de Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Porto 
Alegre.

Nessa gestão, a diretoria foi 
partilhada com a arquiteta Ida 
Bianchi, como 1ª vice-presiden-
te; o administrador Adalberto 
Pio de Almeida, como 2º vice-
-presidente; o arquivista Aires 
Antônio Oleias, como 1º secretá-
rio; o engenheiro elétrico Ricardo 
Zucarelli Pulvirenti, como 2º se-
cretário; o arquiteto Jorge Freitas 
Borges, como 1º tesoureiro e a 
arquiteta Vera Denise Grieco Mo-
raes, como 2ª tesoureira.

Gestões  1994/1995  e  2001/2002

GESTõES ANTERIORES

Contador

JOÃO PAULO GALVEZ MACHADO

Estive frente à Astec durante aproximadamente cin-
co anos, com o objetivo de garantir o funcionamen-

to da Entidade em um período no qual não foi possível 
organizar eleições porque não havia candidatos dis-
postos a encarar o desafio. A Astec nasceu da luta dos 
técnicos de nível superior em busca da GIT – Gratifi-
cação de Incentivo Técnico. Mas, os governos que se 
sucederam naquela época não deixavam espaço para 
a negociação política, havia pouquíssimo espaço para 
qualquer movimentação reivindicatória.

Além disso, a diretoria que conseguimos constituir 
era heterogênea nas atividades e compromissos pro-
fissionais e tinha dificuldade em reunir-se, sem sede 
própria e sem estrutura institucional. Mas, a solidarie-
dade que, desde então, tem norteado o associativismo 
das entidades representativas de servidores da PMPA 
foi essencial: o Conselho Deliberativo teve espaço 
cedido pela coirmã Acespa, uma tarde por semana. A 
ideia implementada foi a de consolidar uma estratégia 
para manter o quadro de associados, conquistado por 
ocasião do início do movimento da GIT.

Tivemos como campanheiros de diretoria colegas 
como o contador Ari Krasner, tesoureiro; o engenheiro 
agrônomo Paulo Renato Alves Barcelos e o administra-
dor Ruy Baratz, vice-presidentes,  tendo, ainda, como 
presidente do Conselho Deliberativo o colega enge-
nheiro civil Dante Michele. Estes foram os parceiros 
de caminhada com os quais conseguimos cumprir uma 
misssão fundamental, a de firmar a identidade e os 
ideais de consolidação de uma entidade congregadora 
de toda a classe dos técnicos científicos do Município, 
mantendo rígido o cadastro dos associados, apesar  
das circunstâncias políticas adversas e guardando os 

recursos que, mais tarde, permi-
tiram a aquisição da sede pró-
pria, espaço que possibilitaria 
a organização operacional e o 
crescimento institucional da As-
tec.  Após cinco anos, esses re-
cursos foram repassados à nova 
diretoria, que comprou o con-
junto de salas onde a Entidade 
funciona até hoje.

Integraram a gestão o con-
tador Ari Krasner - tesoureiro, 
engenheiro agrônomo Paulo 
Renato Alves Barcelos – 1º vice-
-presidente, administrador Ruy 
Baratz – 2º vice-presidente, 
engenheiro civil Dante Michele 
– presidente do Conselho Deli-
berativo.

Gestão  1995 a 2000
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Em 1993, na condição de presidente da Acespa, cons-
tituímos um grupo de técnicos de nível superior, que 
procedeu a um aprofundado estudo sobre as discrepân-
cias remuneratórias, entre os cargos de fiscal da Receita 
Municipal e procuradores do município. Esse estudo deu 
origem a um documento, encaminhado ao prefeito e a 
outras entidades de nível superior, alavancando o início 
de um grande movimento dos técnicos, na busca de tra-
tamento similar àquele dispensado aos agentes fiscais e 
procuradores municipais. Também foi constituída uma co-
missão de negociação, formada por mim, Adalberto, Rigot-
ti, João Paulo e Contiero. Esse movimento alcançou grande 
mobilização e passou a discutir a necessidade de criar-se 
uma entidade única de funcionários de nível superior per-
tencentes à administração centralizada e autárquica do 
município. Era a Astec, que foi fundada em 1994.

Assumi a presidência da Associação em novembro 
de 2002, juntamente com meus parceiros de diretoria 
na gestão 2003/2004: o 1º vice-presidente, arquiteto e 
engenheiro agrônomo Luiz Fernando Rigotti; a 2ª vice-
-presidente, arquiteta Ida Marilena Bianchi; o 1º tesou-
reiro, arquiteto Jorge de Freitas Borges; a 2ª tesoureira, 
arquiteta Mairis Cavalheiro; o 1º secretário, arquivista 
Aires Oleias e a 2ª secretária, administradora Margareta 
Baumgarten. Nossa diretoria tinha como plano de ação, 
nos termos estatutários, a política reivindicatória, a busca 
da valorização profissional, o incremento do desenvolvi-
mento cultural e social dos técnicos de nível superior do 
município.

Do ponto de vista da política reivindicatória, muitos 
embates foram empreendidos junto à administração mu-
nicipal visando melhor retribuição salarial, mormente um 
aumento no valor estabelecido para a Gratificação de In-
centivo à Produtividade (GIT), coisa que já postulávamos 
para os técnicos  quando do início do grande movimento 
realizado em 1994.

Do ponto de vista cultural e da valorização, foi reali-
zado um inédito e desafiador evento intitulado Cidades: 

O desafio do novo milênio, com 
autoridades de nível nacional e 
internacional, tendo como pales-
tra magna aquela proferida pelo 
ex-prefeito da cidade de Bogotá, 
na oportunidade já como consul-
tor internacional na área de admi-
nistração pública, o economista 
Enrique Peñalosa, cuja palestra 
foi  para nós  tida  como  um pa-
radigma importante para os po-
líticos que administravam e tam-
bém para aqueles que tinham em 
mente administrar o município de 
Porto Alegre.

Na parte social, na comemo-
ração de seu nono aniversário, 
festejado em 1993, no clube Ge-
raldo Santana, a Entidade reuniu 
mais de 200 associados  num 
jantar  baile, fato que muito nos 
agradou e animou nossos suces-
sores na sua continuidade.

Outra grande conquista, foi a 
consolidação da nossa Astec, no 
meio das autoridades municipais,  
como uma entidade  séria e digna  
de respeitabilidade.

Administrador 

ADALBERTO PIO DE ALMEIDA

Gestão 2003 a 2004

GESTÕES ANTERIORES

Ter a experiência de dirigir uma Associação do por-
te da Astec foi uma excepcional surpresa para mim 

mesmo, visto que jamais havia dirigido uma instituição, 
principalmente,  com a sua importância como entidade 
política, viés principal da Astec naquele momento. Era a 
alteração da política de previdência, dos reajustes sala-
riais, a alternância do poder por outro grupo político na 
prefeitura, depois de dezesseis anos, enfim, novas pro-
postas que desestabilizavam o nosso status quo. Além 
disto, ainda havia o duplo desafio de ser o diretor admi-
nistrativo do HPS, em momento de dificuldades econô-
micas na PMPA e o nascimento do meu segundo filho.

 Olhar este passado de 10 anos relembra não só as 
agonias da época, mas também as boas recordações. 
Lembra a união do nosso grupo, o pensar de cada um 
com suas proposições de alcançar o bem comum, os 
momentos de discussões acaloradas, as inquietudes, 
os momentos de descontração. O Ricardo  discursando 
nas escadas do Paço Municipal com uma banda preta 
na cabeça, tal como um ninja na defesa de nossas rei-
vindicações salariais. A Margareta e a Dione, além da 
organização administrativa da Entidade, preocupadas 
na organização das festas no Restaurante Panorama, 
no avanço das possibilidades que a informática pode-
ria proporcionar à Associação, na busca de novos as-
sociados. A Isabel Cristina Brundo, em seus conselhos 
e olhar jurídico nas questões de disputas com a Admi-
nistração. O Ari, no controle e vigília das escriturações 
contábeis para que não tivéssemos aborrecimentos le-
gais.  A Marisa, além de sua alegria contagiante, com o 
cuidado com as despesas e seus pagamentos. A Eunice, 
com o seu olhar da conjuntura social do momento. A 
Ruvana, aconselhando e buscando dar o melhor de si 
na divulgação dos propósitos da Astec. Personalidades 
diferentes entre si, mas que souberam coalizar-se para  
ajudar na construção de uma Associação que hoje com-
pleta  20 anos,  acolhendo os interesses do Técnicos 
Científicos e mediando-os perante a Administração Pú-
blica e a nossa sociedade.

Vivenciar todas estas situ-
ações modifica nossa visão de 
vida, nos ensina a necessidade 
de ouvir, de buscar a concilia-
ção, de que a união é importan-
te. Mas, para  que ela aconteça 
é necessário que tenhamos co-
ragem para nos unirmos na dis-
puta de nossos interesses. Sem 
isso, dificilmente se conquista 
o proposto e evitam-se as per-
das, e,  principalmente nos traz 
a sensação de termos contribuí-
do para um pequeno pedaço da 
história de vida dos servidores 
municipais.  

Partilharam esta gestão: ad-
ministradora Margareta Bau-
mgarten (1ª vice-presidente), 
engenheiro elétrico Ricardo Zu-
carelli Pulvirenti (2º vice-presi-
dente), assessor jurídica Isabel 
Auch Brundo (1ª secretária), so-
cióloga Eunice Beatriz Schwen-
gber (2ª secretária), contadora 
Ari Krasner (1º tesoureiro), eco-
nomista Marisa Ney Santos Pi-
nho (2ª tesoureira).

Gestão  2005 a 2006
Administrador 

EROS MIGUEL SADOWOY MARTINS
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Gestão 2007 a 2008
Médico

JÚLIO CESAR PORTANOVA DA ROCHA

GESTÕES ANTERIORES

Nesses 20 anos de história, me orgulho em ter sido a 
primeira mulher a presidir a Astec, construída por co-

legas que participam e se dedicam à valorização profis-
sional e por melhores serviços públicos prestados à po-
pulação de Porto Alegre.  

Nos anos 90, técnicos científicos se reuniam para 
discutir a necessidade de representação específica e 
a congregação da categoria, na Prefeitura. Assim origi-
nou-se a Associação, fortalecida pela adesão ao movi-
mento da GIT que, com suas primeiras reivindicações 
atendidas pelo governo, legitimou a Astec.  

Após várias ações e atividades conjuntas das direto-
rias, conselhos e associados desde a fundação, foi em mi-
nha gestão, biênio 2009/2010, que obtivemos a parcela 
de integralização da GIT (100%); ampliamos em 21% o 
Quadro Social; reformulamos os Canais de Comunica-
ção: Jornal para Revista com artigos diversificados e de 
autoria dos Técnicos (tiragem média 2.000 exemplares, 
objetivo maior visibilidade) e criação de novo Site (mais 
recursos tais como o Fórum de Discussões e Conversas 
online); Expotec mostra itinerante (duração de um mês); 
Calendário de Reuniões com os Núcleos; Convênios (as-
sist. jurídica, planos de saúde e medicamentos), aproxi-
mação com o SIMPA, Entidades parceiras, Conselhos Pro-
fissionais e com o Secretariado.

Foi, também, nesse período que os Técnicos aprova-
ram, em assembleia geral, o apoio à particularização dos 
movimentos profissionais para diminuir as diferenças 
entre as remunerações na Prefeitura. O risco de frag-
mentação da força política da categoria nos levou a ár-
duas discussões, exigindo grande superação pela nossa 
Diretoria. 

Nas lutas dos Municipários participamos em várias 
frentes: discutindo as Condições de Trabalho; os Rea-
justes das datas-bases; as Terceirizações praticadas por 
gestores políticos partidários, em especial aquelas re-
lacionadas às atividades fins, pois estão na contra mão 
da melhoria dos serviços públicos prestados, pela falta 
de qualificação e comprometimento, alta rotatividade 

pelos salários baixos, dentre ou-
tros, que devem ser contestadas 
e denunciadas.

Na área social realizamos as 
festas de aniversário de 15 e 16 
anos com 539 participantes.

Parabéns a nossa querida As-
tec pelos 20 anos, parabéns aos 
Associados que dela participam, 
protagonistas dessa Entidade, à 
atual Gestão, também aos Fun-
cionários e à jornalista que pos-
sibilitam às Diretorias e Conse-
lhos o cumprimento dos Planos 
de Ações e, especialmente, aos 
meus valorosos colegas de di-
retoria, contador Ari Krasner, en-
fermeira Lurdes Tura, terapeuta 
ocupacional Mirtha Zenker, en-
genheiros civis Dante Michele, 
Omar da Silveira Neto e Sérgio 
Brum, pela dedicação e trabalho 
em equipe para honrar a respon-
sabilidade confiada.

Administradora

MARGARETA BAUMGARTEN

Gestão  2009 a 2010

Passados seis anos do término da minha gestão, me or-
gulho de ter feito parte de uma história de profissionais 

que se empenham na busca de valorização e, na companhia 
dos parceiros de diretoria, empreendemos muitos embates 
e muitos esforços, que redundaram em boa colheita. Con-
seguimos ampliar o quadro social, fortalecendo a Entidade, 
retomamos as reuniões de Núcleo nas secretarias e órgãos 
da Prefeitura e ampliamos os convênios, oferecendo servi-
ços importantes aos associados.
Ficaram na memória os encontros de final de tarde, nos 
quais recebíamos os sócios na sede para um happy hour 
em momento cultural. Um deles, uma palestra sobre as-
sédio moral no trabalho, suscitou um grande debate so-
bre a questão na Prefeitura, o que resultou no encami-
nhamento positivo de casos já denunciados por técnicos 
à Astec.
Outra grande realização desse período foi a 1ª Expotec, 
resultado de uma longa preparação, de um investimento 
considerável e de uma coalizão de esforços das pesso-
as que trabalharam para mostrar à população da cidade 
o valor dos seus servidores técnicos de nível superior. 
Hoje, a Expotec está na 4ª edição e só tem avançado em 
participação e qualidade. Também os processos elei-
torais da Astec têm sido aprimorados desde a primeira 
eleição online, que realizamos em 2008, quando “passa-
mos o bastão” aos nossos sucessores.
E eu gostaria de destacar, ainda, uma realização muito 
especial, a partir de uma ideia da adm. Dione Borges, 
que assessorava a diretoria: a instituição da homena-
gem aos aposentados, na festa de aniversário da Astec. 
Foi uma forma encontrada para valorizar os servidores 
que dedicaram uma vida de trabalho à Prefeitura e, por 
extensão, à sociedade porto-alegrense.
Mas, sem dúvida, o grande marco da gestão foi a assina-
tura, pelo então prefeito José Fogaça, na sede da Astec, 
da Integralidade da GIT - Gratificação de Incentivo Téc-
nico. A luta pela GIT foi o pivô do nascimento da Astec, 
em 1994 , e depois de 15 anos lutando pela integrali-

dade, ela foi conquistada em 21 
de maio de 2008, um momento 
histórico na vida da Entidade. 
Tenho muitas boas recordações 
daquele período e quem chega 
agora na Prefeitura precisa valo-
rizar as associações. São elas as 
garantidoras de uma condição 
mais razoável de trabalho e re-
muneração para os servidores. 
Como dizia o lema da nossa di-
retoria: “Associativismo forte se 
faz com participação!” Nós fize-
mos e ainda fazemos, na Astec!
Integraram esta gestão: 1º Vice-
-Presidente, Engenheiro Manoel 
João Souza de Freitas (SMOV ); 
2º Vice-Presidente, Engenheiro 
Apos. Paulo Renato Alves Barcelos 
(SMAM); 1ª Secretária, Téc.Trein.
Seleção Rosa Maria Roque de Jesus 
(DMAE); 2ª Secretária, Enfermei-
ra Lurdes Maria Toazza Tura(SMS); 
1º Tesoureiro, Agente Fiscal Apos. 
Marco Aurélio Caloy (SMF); 2ª Te-
soureira, Economista Apos. Gilda 
Beltrão Costa (DEMHAB).
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Não apenas o fato de ser presidente da ASTEC, mas 
de participar dela ativamente, mostrou-me o quan-

to é frágil nossa união entre os técnicos de nível supe-
rior de Porto Alegre.
Desde sua fundação, a ASTEC é praticamente movida 
pelo mesmo grupo de colegas que compraram a causa 
comum, o bem estar de todos, e continuam nessa luta 
até os dias de hoje.
Apesar de 2011 e 2012 terem sido anos de muitas lu-
tas e reivindicações, essas só aconteciam por catego-
rias, e mesmo assim sempre representadas por um gru-
po pequeno de pessoas, e em alguns casos, resumia-se 
em um representante da categoria.
Na ata de fundação da ASTEC, ela nasceu para que futu-
ramente se tornasse um sindicato dos técnicos de nível 
superior, mas no entanto nunca passou de associação, 
e como associação tem realizado seu papel com muita 
competência, seja através de convênios, seminários e 
participação em reivindicações junto a Prefeitura Mu-
nicipal de Porto Alegre.
No entanto nem todas as secretarias e nem todas as 
categorias estão representadas junto ao Conselho de-
liberativo, e isso deve-se a pouca participação dos as-
sociados nas tarefas e reuniões da ASTEC.
Muitos colegas chegaram a me dizer que não podiam 
participar porque tinham que trabalhar e tinham famí-
lia, como se aqueles que participam da diretoria e dos 
conselhos, com dedicação, não trabalhassem ou não 
tivessem família.
Abrir mão de seu tempo livre e de momentos com a fa-
mília pensando no bem da coletividade é penoso, reco-
nheço, mas tem suas gratificações quando percebemos 
as conquistas a que isso nos levaram.

Mas ao mesmo tempo foi grati-
ficante, atingimos a marca dos 
1.000 associados, foram dados 
os primeiros passos para várias 
categorias em suas lutas, seja 
por gratificações ou por regula-
mentação na jornada de traba-
lho, inclusive na criação de suas 
próprias associações, que foi o 
caso dos comunicadores. 
Acredito que uma maior parti-
cipação dos associados deverá 
acontecer gradativamente, seja 
pelas condições impostas pelas 
políticas públicas, seja pelo in-
chaço da máquina administrati-
va com cargos de confiança, que 
de uma forma ou outra, essas 
condições levarão o associado, 
como todo servidor público mu-
nicipal, a perceber que se não 
for através de sindicatos e as-
sociações, nenhuma vitória será 
conquistada, ou pior, antigas 
conquistas serão tiradas.

Gestão 2011 a 2013
Administrador

PAULO DEMINGOS

GESTÕES ANTERIORES
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Somente com 
servidores valorizados 
é que teremos um 
serviço público 
de qualidade. 
Parabenizamos a Astec 
pelos 20 anos de luta 
pelo reconhecimento 
desta categoria, um 
elo tão importante para 
fazermos da capital uma 

cidade mais humana.
Marcelo Sgarbossa

Vereador 

É com grande satisfação que 
cumprimento a ASTEC por seus 

20 anos. O papel de entidades 
que defendem a valorização 

profissional é fundamental para 
o fortalecimento das relações 
trabalhistas e também para a 

consolidação do nosso processo 
democrático. Parabéns à direto-
ria, aos associados e faço votos 
de que continuem prestigiando 

sua enti-
dade para 
que esses 

20 anos se 
multipli-

quem.

Séfora 
Mota

Vereadora

A Astec representa há 20 anos os profissionais de 
nível superior da Prefeitura de Porto Alegre em suas 
pautas específicas junto ao governo. Com sua postura 
qualificada e proativa acumula conquistas que fazem 
diferença na vida dos técnicos que trabalham na 
administração municipal da nossa cidade, contribuindo 
para melhoria de processos e serviços. Recebam nossos 
cumprimentamos pelas duas décadas de existência e 
votos de que a sua representatividade e associativismo 
continuem se fortalecendo com o tempo e a experiência 
acumulada.  

Laerte Campos de Oliveira
Diretor Geral do Previmpa

O Sindicato dos Engenheiros tem a 
satisfação de parabenizar a ASTEC 

pela passagem dos seus 20 anos em 
prol da preservação das carreiras 

e da valorização do quadro técnico 
da Prefeitura Municipal de Porto 

Alegre. Somos parceiros nesta 
luta, que é fundamental para que 
tenhamos qualidade nos serviços 

prestados à população.
Alexandre Wollmann

Diretor-presidente do SENGE-RS

Pode-se 
dizer que 

20 anos 
é quase 

maioridade. 
Para a 

Astec a 
maioridade 

começou ao nascer com 
representatividade, 

compromissos e 
responsabilidade com seus 

representados. Parabéns, 
Astec, pelos primeiros 20 anos.

Roque Jacoby
Secretário da Cultura de Porto Alegre

É com imensa satisfação que presto cumprimentos 
pelos 20 anos de existência da Astec - Associação dos 
Técnicos de Nível Superior do Município de Porto Alegre, 
manifestando, juntamente com os demais membros 
da diretoria da APMPA - Associação dos Procuradores 
do Município de Porto Alegre, meu reconhecimento ao 
trabalho desenvolvido por esta Associação. Ao destacar 
a relevância do trabalho dos Técnicos de Nível Superior 
do Município de Porto Alegre em prol de nossa Cidade, 
manifesto votos de apreço.

Armando J. C. Domingues
Presidente da APMPA

MENSAGENS

Celebrar é tornar célebre. 
É o que estamos fazendo 

para marcar estes 20 anos 
de existência de nossa 

Astec. Cumprimentamos 
cada um das diretorias 

que fizeram parte destes 
20 anos de história, 

contrbuindo com a geração 
do Patrimônio Astec, orgulho dos técnicos 

da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. 
Meus cumprimentos aos colegas associados, 

diretorias e membros dos conselhos, pela 
dedicação e carinho com a Entidade. 

Adm. Dione Borges de Carvalho 



30      Revista da ASTEC | Ano 14 | nº 35 | Outubro de 2014 Revista da ASTEC | Ano 14 | nº 35 | Outubro de 2014    31 

A Associação dos Técnicos de Nível 
Superior do Município de Porto Ale-
gre (ASTEC) completa 20 anos! Pa-
rabenizamos aos colegas que em-
penharam seu esforço para a vida 
da instituição ao longo dessas duas 
décadas. É uma honra poder con-
tar com a parceria de uma associa-
ção organizada e que mantém fir-
me seu compromisso na busca pela 
valorização profissional e na defesa 
do serviço público. Parabéns ASTEC!

Sindicatos dos 
Municipários de 

Porto Alegre – 
SIMPA

A ACESPA parabeniza a Associa-
ção dos Técnicos de Nível Superior 
do Município de Porto Alegre - As-
tec pelo sucesso alcançado nes-
ses 20 anos e por manter viva, du-
rante todos esses anos o respeito 
nas relações das diversas áreas 
profissionais.

Diretoria da Acespa

A AFM mantenedora e administra-
dora do Hospital Porto Alegre, por 

sua Diretoria e Instâncias Deli-
berativas, congratula-se com a 

coirmã ASTEC pelos seus 20 anos 
de boa repre-

sentação e 
divulgação dos 
servidores téc-
nico-científicos 

do Município.
João Paulo 

Galvez 
Machado

Presidente AFM

A Aiamu - Associação dos Agen-
tes Fiscais da Receita Municipal 
de Porto Alegre cumprimenta a 

Astec e todos os seus associados 
pelos 20 anos de fundação da sua 

Associação. É uma honra prestar 
esta homenagem. Vida longa e 

muito sucesso à Astec, instituição 
que tem como visão estratégica 

ser uma referência como entida-
de associativa eficaz na defesa 

dos Técnicos de Nível Superior do 
Município de Porto Alegre. Fica o 
nosso reconhecimento de que a 
missão de buscar a valorização 

profissional da categoria que re-
presenta é alcan-

çada com pleno 
êxito, dia a dia, 

ao longo desses 
20 anos.

Cesar Marques 
Sarmento

Presidente da AIAMU

Há 20 anos a Astec formou-se em 
torno da ideia de defender pau-
tas específicas dos TNS. Em sua 
caminhada acumulou conquistas 
como a GIT. Nos últimos anos teve 
papel preponderante na criação 
de gratificações por desempenho 
para diversas categorias. Hoje, 
segue apoiando aquelas que ainda 
não lograram êxito, como os co-
municadores, bibliotecários, nu-
tricionistas e assistentes sociais. 
A jovem Asscompoa em muitos 
momentos recorre à experiência e 
solidariedade da As-
tec em sua luta pela 
valorização da co-
municação pública e 
dos profissionais que 
a exercem na PMPA. 
Parabéns Astec, que 
sejas a cada dia mais 
representativa e 
forte!

Rita Becco
Presidente da Asscompoa

Parabéns, Astec, pela 
passagem dos seus 20 

anos de fundação!
A Asta – Associação 

dos Técnicos 
Científicos 

Aposentados do Município de 
Porto Alegre deseja à diretoria da 
coirmã muitos e muitos anos mais 

de profícuo trabalho em prol da 
classe municipária.

Um forte abraço de toda a 
Diretoria da Asta

Adm. João Carlos Prates
Presidente da Associação de Técnicos 

Científicos Aposentados do 
Município de Porto Alegre

Parabenizo a Associação dos Técnicos de Nível 
Superior do Município de Porto Alegre pelos seus 20 
anos de fundação, que tem no associativismo forte 
e atuante a marca do trabalho qualificado realizado 
pela categoria. 

Jorge Tonetto
Secretário Municipal da Fazenda

MENSAGENS

Neste aniversário de 20 anos 
da ASTEC vimos cumprimenta-
los pela atuação da Entidade 
na defesa dos interesses dos 
servidores municipais do quadro 
técnico cientifico e em prol das 
lutas dos municipários.

Carlos Luz
Presidente da ASAD

Associação dos Assistentes
 Administrativos da PMPA
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4ª EXPOTEC:

A produção técnica 
que faz Por to Alegre
Foi um sucesso total a quarta edição da EXPOTEC 

- Mostra de Projetos e Trabalhos dos Técnicos de 
Nível Superior da Prefeitura de Porto Alegre, que 
aconteceu de 13 a 30 de junho desse ano, no primei-
ro piso do Bourbon Shopping Wallig. Através dela, os 
portoalegrenses tiveram a oportunidade de conhe-
cer produções dos servidores municipais que bus-
cam qualificar a vida de quem vive na capital. 
Ao todo, 31 painéis estiveram à disposição do pú-
blico, valorizando os profissionais. Logo a produção 

Confira a listagem dos projetos e trabalhos:

poderá também ser conferida através do catálogo 
postado no site, para livre acesso.
A novidade desta edição foi a Expotec na TV. O pro-
grama Network, do canal 20 da Net exibiu a expo-
sição em três momentos: dias 19/6 (quinta-feira, às 
23h30min); 21/6 (sábado, às 18h30min) e 22/6 (do-
mingo, às 8h30min). 
Mais uma vez, cabe registrar o empenho da Comis-
são Organizadora e dos técnicos de nível superior do 
município de Porto Alegre, que estão de parabéns. 

• A DECODIFICAÇÃO DA LINGUAGEM URBANA 
COMO LEGADO DO ARQUITETO SOCIAL

• COMPARAÇÃO DOS VOLUMES DE MICRO RESER-
VATÓRIOS DE DETENÇÃO 

• DE ÁGUAS PLUVIAIS EM MUNICÍPIOS BRASI-
LEIROS

• IMPLANTAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NA 
EMERGÊNCIA DO HOSPITAL DE PRONTO SOCOR-
RO DE PORTO ALEGRE

• IMPLEMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO DOS RESÍDU-
OS SÓLIDOS EM UMA UNIDADE DE EMERGÊNCIA

• LOJA DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR

• ÁREA RURAL DE PORTO ALEGRE, PRODUÇÃO, GE-
RAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E CONSERVAÇÃO 
AMBIENTAL

• BIBLIOTECA ECOLÓGICA INFANTIL MARIA DINORAH: 
UM MUNDO LÚDICO AO SEU ALCANCE

• CRIAÇÃO DE MOSAICO DE UNIDADES DE CONSER-
VAÇÃO DA NATUREZA NA ZONA SUL DE PORTO 
ALEGRE

• ENTENDENDO A “RECICLAGEM” NA CIDADE DE 
PORTO ALEGRE

• ESTUDO PRELIMINAR DA COMUNIDADE PLANTÔ-
NICA E ELEMENTOS AMBIENTAIS COMO INDICADO-
RES DA NECESSIDADE DE MANEJO EM UM PARQUE 
URBANO DE PORTO ALEGRE, RS – BRASIL

• OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PRO-
FESSORES NO PARQUE NATURAL MORRO DO OSSO.

• UMA NOVA PADRONIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES 
OFICIAIS DA SMAM

• BAÚ DE HISTÓRIAS: ERA UMA VEZ...

• A INTEGRAÇÃO DA CLÍNICA PSICOLÓGICA COM RE-
CURSOS CULTURAIS DA CIDADE - UMA EXPERIÊN-
CIA COM CRIANÇAS EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA 
ATENDIDAS NA SAÚDE PÚBLICA

• COMISSÃO INTERNA DE GERENCIAMENTO DE ENER-
GIA – MAIOR IMPORTÂNCIA EM TEMPOS DE CRISE

• MODELO INTERDISCIPLINAR: DESAFIOS E CONTRI-
BUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO RESIDENTE EM 
EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

• MUDANÇAS OBSERVADAS PELA VIGILÂNCIA EPI-
DEMIOLÓGICA DO HIV/AIDS APÓS A IMPLANTA-
ÇÃO DO TESTE RÁPIDO DO HIV NA REDE DE SAÚDE 
DE PORTO ALEGRE

• O SABER POPULAR NA PERCEPÇÃO DE PROFIS-
SIONAIS DE SAÚDE EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE 
PORTO ALEGRE

• OUVIDORIA DA SAÚDE COMO INSTRUMENTO DE 
GESTÃO

• PLANEJAMENTO EM SAÚDE: UM PROCESSO PAR-
TICIPATIVO E DEMOCRÁTICO

• PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS, INSUMOS, MOBI-
LIÁRIO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

• PROJETO AGENDA GERAÇÃO/POA

• RELATO DAS AÇÕES DA COMISSÃO DE CADAS-
TRO DE MARCAS DE MEDICAMENTOS HUMANOS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE PORTO 
ALEGRE NO ANO DE 2013 – FOCO NA QUALIDADE

• RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE – RIMS: & ECI MATERNO INFANTIL PRESI-
DENTE VARGAS

• UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO AVANÇADA

• UNIDADE DE SAÚDE COHAB CAVALHADA

EVENTO
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Assim, foram implementadas, já em 
2005, a Gerência de Acompanhamento 
Funcional – GEAF e a Coordenação de Qua-
lidade do Servidor, atualmente, denomina-
da Assessoria de Qualidade de Vida do Ser-
vidor Municipal.

Esta nova estrutura foi criada na gestão 
da Secretária Municipal de Administração, 
Sônia Vaz Pinto, junto com a Coordenado-
ra-Geral Diretiva Rita Eloy e sua equipe 
técnica e gestores, para fazer frente às ne-
cessidades dos servidores, com o seguinte 
slogan: “para atender bem a população e 
cuidar dela, devemos cuidar bem do servi-
dor público municipal”, ou seja, “cuidando 
do cuidador”. Como as duas eram funcioná-
rias de carreira e Administradoras, constru-
íram uma parceria ao longo de 8 anos, ela-
borando em conjunto com seus gestores, 
vários projetos, que foram implementados, 
visando valorizar os servidores (ERGON, 
RH-24 Horas, Loja do Servidor, Manual do 
Servidor, Validação do Projeto Plano de 
Carreiras e Plano de Saúde), dentro do atu-
al modelo de governo com a validação, dos 
Prefeitos José Fogaça e José Fortunati.

Decorrência	de	uma	série	de	ações	iniciadas	em	2005,	o	Censo	dos	
Servidores	servirá	como	balizador	para	implementação	de	novos	
programas	e	ações,	da	Secretaria	Municipal	de	Administração.	Saiba			
mais	neste	trabalho	que	publicamos	nestas	páginas.

GESTÃO

CENSO DOS SERVIDORES

Uma radiografia 
humana da gestão

O	início	do	projeto	
–	histórico	da	gestão

Os projetos e atividades implementados 
na gestão pública municipal da Prefeitura 
de Porto Alegre, especialmente no que se 
referem a gestão de pessoas, tiveram um 
marco no ano de 2005, com a criação de 
uma área de recursos humanos, dentro da 
Secretaria Municipal de Administração – 
denominada Supervisão de Recursos Hu-
manos - SRH. 

Esta foi pensada, com propósitos mais 
estratégicos, norteando a visão de toda Se-
cretaria para a questão da gestão de pesso-
as e sua importância para o funcionalismo 
municipal. Visando uma atuação integrada, 
facilitadora e propositiva, de forma a inci-
dir na melhoria dos processos de trabalhos.

A partir disso, foram priorizadas áreas 
organizacionais especificas voltadas a ges-
tão de pessoas, como por exemplo, Capa-
citação (Escola de Gestão Pública) e Ouvi-
doria, bem como foram criadas unidades 
de trabalho, buscando o que havia de mais 
inovador e moderno na época. 
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foi o desconhecimento e um certo receio 
dos servidores em participar, o que mo-
tivou a equipe técnica a reavaliar alguns 
pontos e diretrizes do projeto.

A partir desta primeira edição, foi iniciado 
um grupo de trabalho para definir quais se-
riam as diretrizes e procedimentos metodo-
lógicos que seriam adotados. Em primeiro lu-
gar, ficou estabelecido que o instrumento de 
pesquisa a ser utilizado, deveria ser construí-
do respeitando a singularidade da Prefeitura, 
com o proposito de subsidiar informações que 
pudessem orientar as politicas de recursos 
humanos. Foram também estabelecidas no-
vas definições técnico-operacionais, visando 
qualificar a proposta de trabalho: 1) Separa-
ção cadastramento x censo: entendeu-se que 
era necessário garantir a não identificação 
dos servidores, para que as respostas fossem 
mais fidedignas e garantissem a expressão e 
opinião dos servidores, assim foram separa-
das essas duas ações; 2) Utilização da técnica 
de amostragem:  entendeu-se que a utilização 
de técnica de amostragem reduziria os custos, 
garantindo precisão controlada e 3) Uso de 
entrevistadores externos: entendeu-se que 
os entrevistadores, responsáveis pelo pre-
enchimento e realização do censo deveriam 
ser contratados, visando a imparcialidade e o 
maior controle nos registros.

2ª	Edição:	pesquisa	amostral	
e	dados	de	gestão	de	pessoas

A 2ª Edição do Censo dos Servido-
res regulamentada a partir do Decreto 
17.796/12, realizada em 2012 se caracte-
rizou por uma pesquisa amostral, apesar de 
manter a denominação de censo e abran-
geu as unidades da Administração Direta, 
Autárquica e Fundacional, excetuando-se 
as Empresas Públicas.

GESTÃO

Outro projeto de grande relevância ins-
titucional, foi o Censo, sendo ele o principal 
desafio da área de qualidade de vida, pois 
ele era e é um instrumento que visa conhe-
cer e traçar o perfil dos servidores munici-
pais, para que esses dados pudessem sub-
sidiar ações que respaldassem a missão da 
própria SMA – de emanar politicas de gestão 
de pessoas. Assim, logo após, o lançamento 
oficial da área, em 28 de novembro de 2005 
- que contou com a parceria do Governo e 
de servidores de diferentes órgãos - no ano 
de 2006, foi instituído o projeto Censo dos 
Servidores Públicos Municipais.

1ª	Edição:	recenseamento	
populacional		e	cadastramento

O Censo dos Servidores Públicos Muni-
cipais foi instituído a partir dos Decretos 
15.076/2006 e 15.732/2007, represen-
tando uma ação inédita no setor público. A 
1ª Edição tinha como objetivo delimitar o 
perfil do servidor público municipal, abran-
gendo aspectos como atualização de dados 
cadastrais e constituição do geomapea-
mento de suas moradias. Neste momento, 
foi realizado um recenseamento popula-
cional, em que o servidor foi identificado, 
tendo sido utilizado o instrumento de pes-
quisa do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). 

A ideia inicial era utilizar essas infor-
mações para atualizar a base de dados 
funcionais dos servidores, que até o mo-
mento não se tinha, bem como mapear o 
perfil socioeconômico dos mesmos. Esse 
levantamento trouxe dados externos da 
vida do servidor, sua moradia, condições 
e local geográfico do seu trabalho e da 
sua moradia. Uma das dificuldades que 
encontramos na realização desta edição 

Para a definição da amostra, foram consi-
derados os servidores com ingresso até maio 
de 2012, que totalizavam 17.482 servidores, 
lotados em 28 secretarias/órgãos municipais. 
Com base nessas informações, foi calculada 
uma amostra representativa deste universo 
(1768), estratificada a partir das diferen tes 
secretarias e órgãos e pelos níveis de instru-
ção dos cargos - ensino fundamental, médio 
e superior; com confiabilidade de 95%, e 
margem de erro amostral esperado de no má-
ximo 3% para mais ou para menos.

O questionário utilizado na pesquisa 
foi especialmente desenvolvido para este 
fim, se caracterizando por um instrumento 
quantitativo contendo questões objetivas 
(de múltipla escolha) e dissertativas (aber-
tas), totalizando 76 questões objetivas, 
distribuídas em quatro blocos: 1) Dados 
gerais; 2) Dados sobre o trabalho; 3) Dados 
sobre saúde; 4) Dados socioeconômicos. 

A coleta de dados ocorreu na secretaria 
ou no próprio local de trabalho do servidor, 
sendo realizada por 15 entrevistadores ex-
ternos, que foram contratados. Os agenda-
mentos foram realizados pela própria As-
sessoria de Qualidade de Vida do Servidor 
Municipal, com o apoio de representantes 
locais, servidores designados pelas respec-
tivas secretarias/órgãos para auxiliar na re-
alização do projeto. 

Considerações	sobre	a	construção	
de	uma	ferramenta	de	gestão

Diante do exposto, observa-se que a 
proposta de uma gestão implicada com as 
pessoas e voltada aos servidores vem avan-
çando, sendo que as qualificações técnicas 
do projeto Censo dos Servidores, significam 
e representam o amadurecimento de uma 
ferramenta voltada a gestão de pessoas.

“As qualificações técnicas do pro-
jeto Censo dos Servidores, significam 
e representam o amadurecimento de 
uma ferramenta voltada a gestão de 
pessoas”.
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ELOI	GUIMARÃES	–	Atual Secretário 
Municipal de Administração, verea-
dor e procurador municipal aposen-
tado.

DÉBORA	STAUB	CANO	–	Psicóloga, 
gestora da Assessoria de Qualidade 
de Vida do Servidor Municipal, Mes-
tre em Psicologia e professora da 
Faculdades Integradas de Taquara 
(FACCAT). 

RITA DE CÁSSIA REDA ELOY	 – Ad-
ministradora, gestora PGM, pós 
graduada em MBA Gestão de Pesso-
as - FGV e pós graduanda em Admi-
nistração de Empresa/FGV. 

SÔNIA	VAZ	PINTO – Jornalista e Ad-
ministradora, servidora aposenta-
da, ex-Secretária da Secretaria Mu-
nicipal da Administração, de 2005 
a 2012 e Secretária Adjunta da Se-
cretaria Municipal do Meio Ambien-
te, de 2013 a março de 2014. 

Sabe-se que a gestão de pessoas da 
PMPA ainda necessita de outras ferramen-
tas para alavancar um processo mais amplo 
de mudança, mas apesar disso entende-se 
que o Censo caracteriza-se por um impor-
tante documento técnico, que fornece sub-
sídios para o gerenciamento e gestão das 
secretarias e órgãos. Isto pode ser visuali-
zado a partir de alguns projetos, que atu-
almente podem utilizar o Censo com base 
de informações, como é o caso do Plano de 
Carreira, Plano de saúde, entre outros.

GESTÃO

Segundo o Secretário Municipal de Ad-
ministração Eloi Guimarães que deu conti-
nuidade as ações e projetos da SMA, o cen-
so caracteriza-se como uma ferramenta de 
gestão, pois possibilita uma radiografia hu-
mana da gestão no segmento do funciona-
lismo público municipal. Este instrumento 
servirá como balizador para implementa-
ção de novos programas e ações, da Secre-
taria Municipal de Administração, visto que 
o mesmo demonstra a realidade e anseios 
dos servidores públicos municipais, que 
precisa ser valorizado e respeitado.

O Secretário Eloi Guimarães e a Psicóloga Débora Staub Cano 

entregam o resultado do Censo 2012 ao prefeito José Fortunati.

Os autores

Sônia Vaz PintoRita de Cássia Eloy

CENTRAL  
DE RESERVAS
0800 647 2282

www.pontuallocadora.com.br
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RECURSOS	HUMANOS

Com a consolidação da informática, 
várias atividades como: serviços 
de datilografia, cálculos manuais, 

consultas ou buscas de documentos e in-
formações, controles manuais, sistema de 
arquivamento de documentação, etc., e, 
presentemente, até “processos adminis-
trativos”, basicamente regidos por proce-
dimentos legalistas, foram, ou estão sen-
do, substituídos por serviços, controles 
eletrônicos ou documentos digitalizados. 
O “papel, as fichas e formulários”, tão 
comuns no serviço público, estão sendo 
substituídos, gradualmente, pelos regis-
tros eletrônicos. 
Com a modernização do trabalho e a me-
lhoria da produtividade o perfil dos ocu-
pantes dos cargos sofreu grande alteração 
em relação às décadas passadas, aumen-
tando, conseqüentemente, o grau de exi-
gência e conhecimento dos atuais servi-
dores e dos que venham, futuramente, a 
integrar o serviço público municipal.  
A alteração das rotinas e da burocracia do 
serviço público passou a exigir um novo 
tipo de funcionário, com grau de instru-
ção maior, com formação mais técnica e 
mais atento às inovações tecnológicas e 
mudanças constantes da sociedade, de 
tal forma que o servidor que não tiver ao 
menos noções de microinformática e de 
trabalhos em rede estará absolutamente 
obsoleto para o serviço público.

Esse ambiente de mudança constante 
obriga a que o servidor se mantenha atu-
alizado, a fim de enfrentar os novos de-
safios que surgem a todo instante, bem 
como, preparado tecnicamente para de-
sempenhar suas atividades com maior 
eficiência e eficácia.  
O trabalho dos profissionais envolvidos 
nessas atividades, com a informatização 
dos procedimentos, mostrou-se ser mais 
efetivo, ágil, confiável, conciso e decisivo, 
tornando-os mais eficazes e objetivos no 
atendimento às demandas dos usuários 
do serviço público.
Em contrapartida, a estrutura dos cargos, 
as atribuições e avaliações dos mesmos 
permaneceram imutáveis nos atuais Pla-
nos de Cargos do Município, contrariando 
o que é de conhecimento da maioria dos 
servidores, ou seja, de que os cargos mu-
dam e se alteram em termos de atribui-
ções, responsabilidades e requisitos de 
provimento ao longo do tempo.
Em relação aos atuais Planos de Cargos 
constata-se que as descrições dos cargos, 
em sua maioria, não foram atualizadas, 
nem mesmo com a inclusão das alterações 
ocorridas nas rotinas funcionais, deixan-
do de refletir a realidade atual e, sendo, 
portanto, inapropriadas à uma reavalia-
ção dos cargos. Da mesma forma que a 
estrutura dos cargos permaneceu inalte-
rada, a avaliação dos cargos ou critérios 

PLANO DE CARREIRA
As	últimas	décadas	foram	marcadas	por	avanços	

tecnológicos	e	grandes	alterações	na	realização	de	
trabalhos	técnicos	e	na	execução	de	rotinas	administrativas	
e	operacionais,	acompanhando	uma	tendência	mundial	de	

informatização	e	modernização	de	serviços.
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de hierarquização ou escalonamento ou 
qualquer que tenha sido a metodologia 
utilizada para tal, à época da implantação 
dos atuais Planos de Cargos, igualmente 
deixou de ser revisada ou atualizada. Ali-
ás, desconhece-se o método de avaliação 
utilizado nos atuais Planos de Cargos, visto 
que tais critérios não constam em lei, de-
creto ou manuais disponíveis.
Neste contexto, a possibilidade de implan-
tação de um novo Plano de Carreira, que 
modernize a estrutura funcional, atuali-
zando as descrições e avaliações dos car-
gos e, conseqüentemente, o sistema remu-
neratório, retratando essa nova realidade e 
contemplando a natureza, a complexidade 
das novas atribuições, conforme determi-
na o artigo 39 da CF/88, abaixo transcrito, 
assume fundamental importância para a 
categoria dos servidores.
A Constituição Federal de 1988 assim dis-
põe quanto à instituição dos Planos de 
Carreira aos entes públicos: 
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Fe-

deral e os Municípios instituirão, no 
âmbito de sua competência, regime 
jurídico único e planos de carreira 
para os servidores da administra-
ção pública direta, das autarquias e 
das fundações públicas.

§1º A fixação dos padrões de vencimen-
to e dos demais componentes do 
sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabili-
dade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;
III - as peculiaridades dos cargos”.

A alteração na redação do artigo acima foi 
promovida com a edição da Emenda Consti-
tucional nº 19/98, entretanto, desde aquela 

época, até a presente data, os atuais Planos 
de Cargos do Município não foram adequa-
dos ao que a legislação determinava.
Além da atualização da estrutura e da 
descrição dos cargos, torna-se necessário 
a adoção de um método confiável para 
avaliação dos cargos, com vista a esta-
belecer a importância de cada um deles 
em relação ao contexto geral da estrutura 
funcional do Município e que atenda às 
disposições legais acima descritas, de tal 
modo que a fixação do padrão remunera-
tório observe; a natureza, responsabilida-
de, complexidade, requisitos e peculiari-
dades de cada cargo.
As metodologias de avaliação geralmente 
disponíveis são baseadas na determinação 
do valor relativo e importância dos cargos 
considerando, basicamente, a formação re-
querida, as responsabilidades decorrentes 
do exercício funcional, nível das atribui-
ções e complexidade das tarefas. 
Assim, geralmente, o sistema adotado é 
o de “avaliação por pontos”, que reduz a 
subjetividade da avaliação e que consiste 
em avaliar os cargos, mediante análise e 
comparação do conteúdo dos mesmos, e 
em função da incidência de determina-
dos fatores e graus, bem como, respecti-
vas ponderações.
Os fatores que tradicionalmente são utili-
zados nesse método de avaliação corres-
pondem, geralmente aos seguintes requi-
sitos: nível de escolaridade, experiência 
funcional, grau de complexidade das atri-
buições, nível de dificuldade, responsa-
bilidade por numerário ou patrimônio, 
responsabilidade por contatos, condições 
e ambiente de trabalho (esforço físico, 
riscos e insalubridade), grau de decisão 
e outros que podem surgir em função da 
análise das atribuições dos servidores.

GESTÃORECURSOS	HUMANOS

Herni Luiz Pinto Michel - Administrador - 
Departamento Municipal de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município de 
Porto Alegre (PREVIMPA)

A avaliação, propriamente dita, deve ser 
realizada por um Comitê Multifuncional 
de avaliadores, de tal forma que, tão im-
portante como a definição dos fatores e 
graus de avaliação, é o estabelecimento, 
a consistência, a composição e a repre-
sentatividade do referido Comitê.
O Comitê deverá ser composto por vários 
membros pertencentes ao quadro funcio-
nal, principalmente por elementos com 
formação técnica e com a inclusão de re-
presentantes de sindicatos e associações 
e, que, além de conhecerem os cargos em 
sua amplitude, a estrutura do Município e 
a interligação entre seus Departamentos, 
Autarquias e Empresas Públicas, enten-
dam o método a ser aplicado e suas impli-
cações no sistema remuneratório.
O objetivo final da implementação de 
um projeto dessa envergadura, visto que 
atinge toda a estrutura funcional do Mu-
nicípio, é que através das corretas des-
crições das atividades, estabelecimento 
das carreiras e de uma apurada e reva-
lidada avaliação dos cargos seja estabe-
lecido o tão desejado equilíbrio interno 
entre os cargos.

Considerações	finais

A discussão  aberta sobre o modelo de 
estruturação e hierarquização funcional a 
ser adotado, possibilitará que os servido-
res acompanhem o desenvolvimento do 
processo, de forma crítica, porém cons-
trutiva.

Assim, sugere-se estender a participação 
na elaboração do Plano de Carreira à todas 
as áreas envolvidas no processo, inclusive, 
designando “Comitês Multifuncionais” com 
componentes das diversas categorias, bem 
como possibilitando a participação de re-

presentantes de associações e sindicatos, 
de modo a promover a ampla discussão com 
a categoria de servidores.

Acredita-se que quanto mais transparen-
te for o processo e mais participativa for a 
metodologia de avaliação dos cargos, me-
lhor será o resultado da hierarquização dos 
mesmos e menor será o desgaste e a resis-
tência ao modelo estabelecido.
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Em projetos, principalmente projetos que 
envolvem os recursos hídricos, existem 
vários condicionantes quer sejam as-

pectos de compatibilização entre os diversos 
usos, quer sejam aspectos  de implementação 
dos projetos, e ainda, o âmbito administrativo 
de abrangência  dos mesmos, área de implan-
tação, órgãos financiadores, outros projetos 
conflitivos, etc.  
Em geral, o principal condicionante consi-
derado em um projeto, é o fator econômico. 
No entanto, ao longo do tempo outros fato-
res foram sendo incorporados à análise dos 
projetos  e  em cada projeto existem con-
dicionantes específicos a serem considera-
dos. Estes fatores são determinados pelos 
conflitos existentes na área de implantação 
e sofrem ainda as influências socio-cultu-
rais. O fator  mais evidente e que tem ga-
nhado maior destaque ao longo do tempo é 
o fator do impacto ambiental.
COHON (1978) destaca que “ a consideração 
de muitos objetivos no processo de planeja-
mento acrescenta três maiores  particulari-
dades na solução dos problemas: primeiro, 
a programação e planejamento multiobjeti-
vo promove regras mais apropriadas para os 
participantes no processo de planejamento 
e tomada de decisão; segundo, um maior 

COLETÂNEA EM 
ANÁLISE 
MULTIOBJETIVO
A análise multiobjetivo como o próprio nome
indica estabelece relações para que, em projetos,
sejam analisados os seus diversos condicionantes envolvidos.

número de alternativas, em geral, é identi-
ficado quando a análise multiobjetivo é em-
pregada;  terceiro, modelos (quando eles 
são utilizados) a percepção dos analistas 
sobre problema será mais realista se muitos 
objetivos são considerados.”  
O trabalho  foi parte integrante dos cri-
térios de avaliação da disciplina HIDP72 
- Planejamento e Controle de Sistemas de 
Recursos Hídricos, que foi cumprida, no 
primeiro semestre de 1997, como parte 
dos créditos necessários ao doutoramento 
pelo Curso de Pós-Graduação em Recursos 
Hídricos e Saneamento Ambiental do Ins-
tituto de Pesquisas Hidráulicas da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul.
O trabalho trata-se de uma revisão biblio-
gráfica sobre a análise multiobjetivo. O 
tema é bastante extenso e pode ser abor-
dado de várias formas além de existir vasta 
bibliografia e publicações sobre o mesmo. 
Longe da pretensão de esgotá-lo, no traba-
lho buscamos pelo meio de bibliografias 
mais recentes que já sintetizam os mé-
todos, ou por meio de bibliografias tidas 
como mais recomendadas ou ainda, sempre 
que possível, pelas bibliografias de apre-
sentação dos métodos reunir, bem como 
conhecer, sintetizar e apresentar parte de 

ARTIGO	TÉCNICO
Por ELISA MARQUES CHAVES

suas raizes e ramificações dentro desta linha 
de conhecimento.
A coletânea apresenta vários métodos em 
Análise Multiobjetivo abordando os de ge-
ração e que incorporam preferências, bem 
como métodos aplicados na seleção do mé-
todo a ser utilizado, como revisão bibliográ-
fica para apoio a tomada de decisão.
 A coletânea foi feita em 1997 e foi a base 
da minha tese de doutorado defendida em 
2004. Partes do texto da coletânea estão 
apresentadas na minha tese. Na minha tese 
fiz uma pré-seleção de métodos a serem 
estudados para serem aplicados, o restan-
te não foi apresentado. Na tese aprofundo 
a discussão para o problema específico es-
tudado que é a despoluição da Bacia do Rio 
dos Sinos, no Rio Grande do Sul, no Brasil. 
Agradeço aos meus orientadores da tese os 
professores Antônio Eduardo Leão Lanna e 
Carlos Eduardo Morelli Tucci.
No livro apresento a revisão inicial com-
pleta com o objetivo de servir de suporte à 
Análise Multiobjetivo, esperando contribuir 
para o seu estudo  em problemas de tomada 
de decisão. Para tal procuro ser o mais fiel 
possível a apresentação dos métodos pelos 
seus respectivos autores. O que não foi pos-
sível buscar a apresentação original busquei 
a apresentação fosse o mais clara.
As técnicas são apresentadas de maneira 
suscinta. Espero dessa forma contribuir 
para que futuros interessados sobre o 
tema tenham a mão uma facilidade, que 
eu não tive, que é de encontrar em um 
único lugar as várias técnicas de análise 
multiobjetivo.
Na primeira parte do trabalho é apresenta-
do  o conceito de análise multiobjetivo. Na 
segunda parte um pouco sobre a história 
da evolução da abordagem multiobjetivo, 
principalmente em projetos de recursos 
hídricos. Na terceira parte o planejamento 

de projetos multiobjetivos bem como a in-
dentificação de objetivos. Na quarta parte 
técnicas de programação de multiobjetivo. 
São apresentadas ainda as bibliografias 
consultadas e em anexos as bibliografias 
de apresentação dos métodos e algumas su-
gestões de bibliografias que ao longo do tra-
balho percebemos serem interessantes para 
uma complementação do mesmo, ou ainda 
que foram citadas por outros autores. É tam-
bém  apresentado quatro monografias que 
fiz durante o meu teste de qualificação, tra-
zendo uma discussão aprofundada de alguns 
tópicos, que complementam o trabalho.
A autora agradece sua atenção à dedicação 
à leitura do trabalho bem como agradece 
eventuais contribuições, correções, suges-
tões e cópias dos artigos originais das apre-
sentações dos métodos apresentados, que 
a autora, seja por qual motivo for, não tenha 
utilizado, e de outros que por ventura te-
nham sido omitidos. Acredito porém que as 
principais técnicas são apresentadas. Gos-
taria que o livro fosse visto como uma ma-
neira de auxiliar futuros interessados sobre 
o tema.
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Mais conhecida por caixeta em nosso Estado, por ter seu 
uso principal no passado a confecção de caixas para 
os mais variados usos, também conhecida por pau-

-mandioca e morototó no Rio Grande do Sul e em outros es-
tados brasileiros, tem nomenclatura científica atual de Sche-
fflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin. A espécie 
em questão, anteriormente denominada Didymopanax moro-
totoni, é um vegetal superior arbóreo pioneiro comum na ve-
getação secundária. A caixeta está adaptada a diferentes am-
bientes florestais, sendo encontrada tanto em florestas altas 
e densas de solos bem drenados como em capoeiras, próximo 
à rodovias ou campos, inclusive em solos úmidos. Em função 
da mesma ser encontrada tanto na condição de pioneira como 
em comunidade clímax, descrever o seu habitat e seu nicho 
ecológico passa a ser uma tarefa difícil.
Apresenta-se com ampla distribuição geográfica natural na 
América Central e da América do Sul, não sendo encontrada 
naturalmente no Chile e no Uruguai (CARVALHO, 1994). Se-
gundo o mesmo autor, no Brasil ocorrem em 24 das 27 uni-
dades administrativas do país, excetuando Piauí, Tocantins 
e Rio Grande do Norte. No estado do Rio Grande do Sul, se-
gundo o Projeto Madeira do Rio Grande do Sul (REITZ,	1988), 
constatamos que sua ocorrência natural apresenta ampla 
dispersão. Para o sul do Estado se estende da Serra do Su-
deste até a cidade de Pelotas (Latitude: 31º46’19”S) onde 
parece ser neste local o limite austral da espécie.
Segundo a bibliografia consultada não há registro de ocor-
rência desta espécie para Porto Alegre, mesmo que fosse 
esperada por estar dentro da área de abrangência de matas 
que tipificam seu habitat. Na lista de Árvores e Arbustos na 
Vegetação de Porto Alegre, elaborada por Brack (1998), re-
visada e modificada por Poester e Brack, a última não pu-
blicada, esta espécie também não consta como ocorrente 
em Porto Alegre. O trabalho desenvolvido pelos técnicos do  
Setor do Viveiro Municipal inclui a localização, identificação 
(Fig. 1), coleta de sementes, armazenamento e produção de 
mudas nativas autóctones de Porto Alegre. A metodologia de 
coleta apresenta frequência de campanhas de amostragem 
semanais em expedições em áreas de baixo impacto antró-
pico, utilizando equipamentos de poda manual para colheita 
de frutos e sementes, desde escadas até procedimentos de 
escalada (arborismo - Fig. 2). Neste trabalho apresentamos o 
registro feito no dia 19 de dezembro de 2013 corresponden-
te a um exemplar desta espécie que foi observado e identi-
ficado em uma mata de formação secundária (Fig. 3), higró-

Fig 3 - Vista da mata remanescente sobre a Scheffera morotoni
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Novo	registro	estende	a	distribuição	da	
espécie	Schefflera morototoni (Araliaceae) 

para	Porto	Alegre,	Rio	Grande	
do	Sul	(RS),	Brasil	(BR).	

Artigo	dos	biólogos	André	Duarte	Poente	
e Eduardo	Delgado	Olabarriaga.(*)

Schefflera moro totoni
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fila com coordenadas (Latitude: 30º11’36”S; Longitude 
51º02’05”W). O exemplar foi fotografado e seus dados 
dendrométricos armazenados. O indivíduo apresenta 
0,77 m de Diâmetro na Altura do Peito (DAP), 32 m de al-
tura e 12 m de Diâmetro de Projeção de Copa (DPC). A al-
titude de inserção no solo está aproximadamente a 70 m 
do nível do mar. Nesta mata nativa residual cortada por 
arroio de pequena largura e habitada por bugios (Allou-
atta guariba clamitans) com aproximadamente 4 km², fo-
ram localizados mais dois espécimes que também serão 
marcados e utilizados como fonte de sementes oportu-
namente. Cabe ressaltar que este trabalho de identifica-
ção, marcação de matrizes, coleta e armazenamento de 
sementes, faz parte do projeto de produção de mudas 
do Viveiro Municipal intitulado Matrizes Arbóreas Autóc-
tones de Porto Alegre, que tem por missão promover a 
pesquisa e a multiplicação de espécies da flora arbórea 
nativa de Porto Alegre, contribuindo com a sustentabi-
lidade ambiental do Município de acordo com o Plano 
Diretor de Arborização Urbana (COMAM nº 06/ 2006). A 
descoberta do espécime se deu durante uma das campa-
nhas semanais, cujo material foi coletado, beneficiado e 
armazenado em câmara fria do Banco de Sementes (BA-
SEM) do Viveiro Municipal de Porto Alegre. 

Este local tem como finalidade manter um 
banco de germoplasma, capaz de conter a 
informação genética e salvaguardando a 
perpetuação das características e capa-
cidades adaptativas destas populações; 
principalmente para uso em futuras recu-
perações e recomposições de ambientes 
degradados na Capital assim como para 
arborização de logradouros públicos nas 
suas variações, como ruas, avenidas, pra-
ças, parques, verdes complementares, 
entre outros.
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 Fig. 2 - Coleta de sementes pela técnica de arborismo 
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Colegas municipários, inicialmente 
vamos juntos analisar a questão 
do Abono Permanência, este an-

zol que tem fisgado cada vez mais gente 
para ficar trabalhando oito horas por dia 
por mera terapia ocupacional. Além des-
te mísero Abono de isenção de 11% do 
pagamento da previdência pago pelo mu-
nicípio, os servidores públicos estaduais 
ganham mais uma “Gratificação Especial” 
por permanecerem trabalhando ao invés 
de se aposentarem. Este tema do Abono 
Permanência tem outros aspectos que 
exigem a atenção e o estudo reflexivo dos 
atuaisaposentaNdos (com N maiúsculo).
O primeiro aspecto, é que existe uma de-
liberação patronal no sentido de conside-
rar que, no momento em que um servidor 
pedir a aposentadoria, ele está declaran-
do não estar mais interessado na “perma-
nência” e, portanto, está abrindo mão do 
Abono Permanência, que é cortado ime-
diatamente. Não precisaria ser assim, pois 
este corte prematuro implica em perdas, 
posto que o processo de aposentadoria 
ainda é moroso, podendo demorar cerca 
de alguns meses, ou vários, dependendo 
do caso. Durante este período o servidor 
poderia estar “permanecendo” no traba-
lho, a fim de continuar ganhando o Abono 
Permanência e evitar os prejuízos decor-
rentes da morosidade processual no PRE-
VIMPA. O servidor já é simbolicamente 
ferrado antes mesmo de sair, pois perde 

o Abono enquanto cumpre os trinta dias-
trabalhando após ter protocolado o seu 
pedido de aposentadoria.
Para esclarecer um outro aspecto deste 
assunto, antes de me aposentar fui pes-
soalmente até o instituto de Previdência 
Municipal de Porto Alegre (Previmpa), 
com a esperança de que a portaria de 
aposentadoria, saísse quando saísse, fos-
se retroativa à data do pedido de aposen-
tadoria. Negativo. Acontece que quando o 
abono é cortado dos nossos salários, co-
meçamos a pagar integralmente os 11% 
da previdência, até que saia a bendita 
portaria de aposentadoria. A Lei Previ-
denciária, porém, estabelece que só se 
deve pagar os 11% de previdência so-
bre a parcela salarial que exceder ao piso 
previdenciário(na época de R$ 3.300,00). 
Assim, enquanto não for publicada a por-
taria de aposentadoria, os aposentaNdos 
ficam pagando “indevidamente” 11% 
também sobre este piso, o que equivalia 
a um prejuízo de R$ 363,00 mensais no 
meu bolso durante o período de “Aguar-
dando Aposentadoria”. São perdas cau-
sadas por conta da morosidade institu-
cional do Previmpa e, especialmente, da 
“sacanagem” patronal quecorta de ime-
diato a opção do requerente continuar 
trabalhando e ganhando o abono até a 
oficialização legal da aposentadoria. Ou 
seja, ao pedir a aposentadoria o sujeito 
é impelido a saltar fora, é defenestrado!

A empulhação do Abono Permanência é 
tanta que, por incrível que pareça, este 
corte também tem o seu lado positivo. 
Como o Abono entra no contra-cheque 
nas duas colunas, das vantagens e dos 
descontos salariais, com o fim do Abono 
haverá uma redução do desconto do IRPF, 
o que implicará um proporcional acrés-
cimo no salário líquido que compensará 
quase um terço das perdas provocadas 
pelo seu corte. Depois da publicação do 
Ato de Aposentadoria, o desconto dos 
11% previdenciários incidirá só sobre a 
parte do salário que excede ao piso da 
previdência, o que compensa mais um 
terço do Abono perdido. Resulta, no final 
das contas, um ganho permanente no sa-
lário equivalentea dois terços do valor do 
Abono Permanência. No final da história, 
analisando bem, o Abono Permanência 
se revela como sendo uma grande “em-
pulhação” para que os aposentandos fi-
quem trabalhando praticamente de gra-
ça para o Município, diferente do Estado 
que paga uma outra Gratificação Especial, 
além deste irrisório Abono.  

Também é uma empulhação a visão ro-
mântica de paridade de vencimentos en-
tre ativos e inativos que nos foi incutida, 
de que qualquer vantagem nova atribuí-
da aos ativos teria que automaticamente 
ser concedida aos inativos. Após acessar 
ao texto da Lei 11.253 de 4/4/2012 que 
mexe no Plano de Carreira, eu diria que o 
conceito de paridade é a propagação da 

LEGISLAÇÃO

As empulhações do Abono 
Permanência & Paridade
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ilusão romântica de um direito que, na 
realidade, nunca se realiza. Senão, veja-
mos. O pessoal da ativa ganhou duas pro-
gressões a mais, as referências E e F com 
a nova lei. A questão é saber por que os 
aposentados anteriormente com a letra D, 
que saíram em “final de carreira”, ficaram 
de fora: por serem uma espécie já extinta 
de dinossauros, fósseis inativos? E a pari-
dade? Se criaram letras E e F e progredi-
ram os servidores ativos que estavam na 
letra D, o mesmo teria que acontecer com 
todos os aposentados em igual condição, 
certo? Errado. A paridade era uma ilusão 
romântica, é uma empulhação.
Anova lei é clara:“Fica assegurado o en-
quadramento na referência E ao inativado 
com direito à paridade que tenha percebi-
do, “enquanto ativo”, por 9 anos ou mais 
na letra D; e enquadramento na referên-
cia F a quem tiver percebido por 18 anos 
ou mais na letra D, na data de publicação 
desta lei”. Significa que, se os detentores 
inativados da referência D não cumprirem 
as exigências na data de publicação da lei, 
nunca mais terão oportunidade de progre-
dir, nem mesmo quando completarem os 
9 e os 18 anos exigidos respectivamente 
para as referências E e F. Quem está na 
ativa, e não cumpriu as exigências na data 
da lei, ainda tem o recurso de ir adiando 
a aposentadoria até garantir as novas pro-
gressões de final de carreira. Os inativos 
não contemplados ficaram definitivamen-
te de fora, até mesmo para os que faltaram 
apenas alguns poucos dias para completa-
rem as exigências. 
A paridade, nua e crua, significa apenas 
se ter direito aos benefícios concedidos, 
como se estivéssemos na ativa naquele 
exato momento. Se eu estivesse na ativa 
na data da lei não ganharia a referência 

E, e muito menos a F, por não somar 9 
anos de letra D. Entretanto, se a lei fos-
se de hoje e eu me aposentasse agora, 
eu já ganharia pelo menos a letra E. Mas, 
como inativo não progride, ficarei chu-
pando o dedo o resto da vida. Assim, sem 
a ilusória paridade, os Dinossauros extin-
tos recentemente são mais graduados e 
com melhores proventos do que os que 
se aposentaram até 2011. Mas sempre 
surgirão novas leis excludentes dos ve-
lhinhos inativos, como essa lei de 2012 
sobre as progressões, que é dura e sem 
medidas paliativas de transição, que pro-
positadamente fecha a porta atrás de si. 
Quem entrou, entrou. Quem não entrou, 
não entra mais. A não ser que alguma 
nova jurisprudência nos devolva a ilusão 
romântica da paridade...
Você decide em qual momento da sua vida 
é mais conveniente se aposentar, ou ainda 
se preferes trabalhar até a aposentadoria 
compulsória aos 70 anos de idade. Cada 
um sabe onde lhe apertam os calos. A dica 
aqui é para os aposentaNdosnão se deixa-
rem iludir com as empulhações, tanto da 
paridade como a de que vão perder muito 
dinheiro com o corte do Abono Permanên-
cia e, por isso, postergarem ingenuamente 
as suasrespectivasalforrias da rotina pri-
sional do trabalho. Quando e como se rea-
propriar integralmente do seu tempo que 
resta de vida, você decide!
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UM DIFERENCIAL 
A SERVIÇO DO CIDADÃO

ARTIGO	TÉCNICO

RESUMO
Relata o desempenho dos produtos 
e serviços das bibliotecas da Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente 
(SMAM) com vistas a acompanhar 
a evolução tecnológica, utilizando 
o site da Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre para representá-las na 
Internet. Conclui-se que esse novo 
contexto informacional e tecnoló-
gico exige uma adequação dos ser-
viços oferecidos pelas bibliotecas, a 
fim de aprimorar o atendimento ao 
seu público. 

Palavras-chave: Gestão de serviços 
bibliotecários. Web sites. Bibliotecas 
especializadas. Bibliotecas 
eletrônicas.

DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS 
DA SMAM NO SITE DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE: 

INTRODUÇÃO

Com o advento da Internet, a informação tornou-se cada 
vez mais acessível, atingindo um público cada vez maior. 
No que tange a informação especializada, este segmen-
to de público que busca informação específica, demanda 
resultados mais eficientes e ágeis na busca pela informa-
ção. Essa nova realidade exigiu que fossem repensadas 
novas formas de disponibilizar a informação. Segundo 
Marcondes, Mendonça e Carvalho (2006):

As bibliotecas começam a se transformar: nota-se uma pre-
ocupação crescente em atender o usuário com o máximo 
de rapidez e eficiência, maior preocupação com o acesso à 
informação em detrimento da posse do documento, minimi-
zando-se as limitações de tempo e espaço na busca da in-
formação. As coleções e os serviços foram complementados 
com novos formatos e novas versões, tudo isso, certamente, 
facilitado pela utilização das novas tecnologias.

Em uma época em que a capacidade de aprender 
e renovar-se continuamente são fundamentais 
para o profissional do futuro, o desenvolvimento 
de habilidades relacionadas à localização, sele-
ção, acesso e utilização da informação é funda-
mental para acompanhar esta nova realidade, 
tanto pelos profissionais da informação, quanto 
à sua adequação do ambiente informacional, so-
bretudo em relação às bibliotecas especializa-
das.
Atualmente, as bibliotecas vivem um momento 
constante de transformações, com a finalidade de 
prestar qualidade e confiabilidade de seus servi-
ços centrada nas necessidades dos usuários. 
A biblioteca tradicional tinha seu espaço físico 
limitado. Seus serviços e produtos eram restritos 
ao seu acervo e, consequentemente, sua coleção 
se restringia aos suportes utilizados para os re-
gistros das informações do seu tipo de acervo ou 
coleção. No final do século XX e início do século 
XXI, o uso de novas tecnologias de informação 
e a associação do computador às tecnologias de 

comunicação propiciaram o aumento das facilida-
des em relação ao fluxo e acesso à informação e ao 
conhecimento.
A partir deste pressuposto é que, em 2002, a Equi-
pe de Bibliotecas iniciou uma nova forma de aten-
der à demanda de seus usuários, disponibilizando 
alguns de seus serviços mais requisitados no site 
da SMAM através do portal da PMPA.

A	PRESENÇA	DA	EQUIPE	DE	BIBLIOTECAS	DA	
SMAM	NA	INTERNET

O site da Equipe de Bibliotecas da SMAM disponi-
biliza os serviços de relevância, bem como aqueles 
mais solicitados presencialmente ou via e-mail. De 
acordo com a demanda dos servidores da Secreta-
ria e do público visitante, foi criado no site um es-
paço onde as necessidades destes usuários possam 
ser reunidas em um único lugar, otimizando a busca 
e garantindo uma informação confiável.

Observa-se que o grande número de informações 
disponibilizadas na Internet também tem dificul-
tado o acesso preciso e relevante dos usuários aos 
documentos por eles procurados, incitando iniciati-
vas de investigação das formas de organização e re-
cuperação da informação na via digital com vários 
enfoques, destacando-se, dentre eles, os recursos 
e serviços que possibilitam ao usuário encontrar, 
acessar e recuperar a informação. (ALVES; VIDOTTI, 
2006, p.1)

Com este cuidado, no site da SMAM é possível en-
contrar serviços das duas bibliotecas da Equipe: 
a Biblioteca Jornalista Roberto Eduardo Xavier, 
localizada na sede da Secretaria, e a Biblioteca 
Ecológica Infantil Maria Dinorah, localizada no 
Parque Moinhos de Vento. Na imagem abaixo, 
vemos o menu do site da SMAM, onde é possível 
visualizar os itens alimentados pela Equipe: Le-
gislação, Documentos e Publicações, Bibliotecas 
e Links.

Autores:
Carmem	Maria	Lapolli	von	Hoonholtz	 
- Bibliotecária CRB 10/473 – Chefe 
da Equipe de Bibliotecas da SMAM: 
carmemvon@smam.prefpoa.com.br
Elisabete	Lorensi	Ferreira - Bibliotecá-
ria CRB 10/2066 – Equipe de Bibliote-
cas da SMAM: elisabete.lorensi@smam.
prefpoa.com.br
Júlia Agustoni	Silva	- Bibliotecária CRB 
10/1788 – Equipe de Bibliotecas da 
SMAM: julia.agustoni@smam.prefpoa.
com.br                                   
Colaborador:
Joel	Oliveira	Lisboa	-	Servidor da Equi-
pe de Bibliotecas da SMAM
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O item Legislação contém a legislação ambien-
tal atualizada no âmbito municipal, estadual e 
federal (leis, leis-complementares, decretos, ins-
truções, portarias e resoluções etc.), através de 
busca em fontes oficiais.
Em Documentos e Publicações está a divulgação 
da produção intelectual (trabalhos publicados 
em eventos, teses e monografias) dos servidores 
técnicos-científicos da SMAM, disponibilizados 
através de links no site da Secretaria.
Na aba Bibliotecas é possível conhecer o histórico 
e serviços das duas bibliotecas integrantes da Equi-
pe, além de consultar o catálogo on-line do Sistema 
Pergamum da Rede de Bibliotecas da PMPA.
Em Links, abrange um levantamento de sites re-
levantes para a área ambiental, tais como pági-
nas de órgãos ambientais da capital, do estado e 
do país, bem como links para outras bibliotecas e 
sistemas de informação, onde é possível comple-
mentar a pesquisa sobre a área.
Com isso, a Equipe de bibliotecas da SMAM está 
inserida em um novo contexto, ampliando seus 
serviços para além do seu espaço físico, pois a 
biblioteca na web, segundo Mendonça (2006)

SITE	DA	SMAM [...] proporciona um ambiente informacional amplo, 
global, de alcance nunca visto pelos antigos servi-
ços bibliotecários, acostumados a trabalhar num 
ambiente delimitado, com uma comunidade de 
usuários identificável, restrita e até mesmo, conhe-
cida pessoalmente. No novo ambiente, numa escala 
mundial, os usuários podem ter acesso a diferentes 
recursos, independentes de sua localização física.

CONCLUSÃO

À medida que surgem novas formas de acesso, 
promovidas pela disponibilidade da informação 
digital em rede, novas e mais aprimoradas habili-
dades para buscar, selecionar, sintetizar e utilizar 
estas informações são necessárias. As bibliotecas 
têm tradicionalmente oferecido serviços cujos 
objetivos englobam desde a orientação física 
dentro da biblioteca até a utilização de fontes e 
serviços de informação no contexto da pesquisa 
técnico-científica. Desta forma, elas devem estar 
preparadas, ou pelo menos motivadas, a oferecer 
serviços de qualidade e contribuir com o desen-
volvimento das habilidades informacionais de 
seus usuários, necessárias para o bom desempe-
nho no ambiente digital em rede.
A constante atualização do conteúdo, além de 
avaliação da implantação de novos produtos dis-
ponibilizados no site, é a meta dos serviços de 
informação proporcionados pelas bibliotecas 
neste novo contexto informacional, a fim de pro-
porcionar aos usuários uma interatividade cada 
vez maior.

ARTIGO	TÉCNICO

Fonte: PMPA/SMAM, 2014
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smam/
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GNC Cinemas
Pacotes de ingressos com descontos, 
para associados, em salas confortáveis, 
com projeção 2D e 3D. Salas nos 
Shoppings Iguatemi, Lindoia, Moinhos 
de Vento e Praia de Belas.
www.gnccinemas.com.br

STB – Student Travel Bureau
Descontos na taxa de assessoria STB 
em matrícula de cursos no exterior, 
na carteira mundial do estudante ISIC 
e na assistência de saúde ISIS.
4001-3000, com Alessandra Hintz
ssoares@stb.com.br

SBTur Viagens
Descontos na adesão dos planos 
de viagens, turismo e hospedagem. 
3216-5500, com Ismael
poa.ismael@sbtur.com

Rota Cultural
Descontos em pacotes rodoviários 
e aéreos. - Contate (51) 3348-1649

Assessoria Jurídica Márcio 
Paixão & Adriano Beltrão 
Advogados Associados
Primeira consulta gratuita. 
3013-5855 • 
atendimento@mpab.com.br

Condotta Assessoria Empre-
sarial & Adm. de Condomínios
Serviços contábeis e administração 
de condomínios conforme tabela, 
com descontos especiais para 
associados, seus cônjuges e filhos.
3241-0004, com Karine. 
rosilene@condotta.com.br

Sogipa
Desconto no valor do salão e dois meses 
de musculação para Associado ou um 
dependente. 9842-9606, com Sônia 
rosane@sogipa.com.br

Brasas Idiomas
Descontos nas mensalidades pagas 
até o dia 5 de cada mês.
3028-1616, com a Recepção 
poa@brasas.com

Minds English School
Desconto no valor total do curso.
3425-7800  - jessicaizaguirre@
mindsidiomas.com.br

Cia dos Óculos
Descontos à vista e sem acréscimo 
nas compras a prazo.
3024-0852, 3019-0852, 3062-
0852, 3062-0853 - contato@
ciadosoculos.com.br

Caburé Seguros
Seguros, assistência pós-vida e 
responsabilidade civil familiar, com 
atendimento qualificado. 2111-5300  
cabure@cabure.com.br

Hospital Moinhos de Vento
Desconto na aplicação de 
vacinas para associados e 
dependentes. 3327-7073 
• vacina@hmv.org.br

Unimed
Planos Unifácil, Unipart e Unimax, com 
carências de 24 horas, sem limite para 
muitos serviços, inclusive consultas 
psiquiátricas, sessões de fisioterapia e 
acupuntura, entre outros. 3217-2921 • 
atendimento@astecpmpa.com.br

Centro Clínico Gaúcho
Plano Hospitalar Global Standart,
com acomodação em apartamentos
semi-privativos e assistência 
odontológica.
3217-2921 • atendimento@
astecpmpa.com.br

Maxidente
Plano clínico com desconto em folha, 
ortodontia, implantes, próteses, cirurgias 
e clareamento a laser. 3216-3210 • 
maxidente@maxidente.com.br

Estácio / FARGS –
Faculdades Rio-grandenses
Descontos em EaD, pós-graduação / 
MBA,Mestrado e Doutorado e cursos 
livres. 3214-1111 • 3341-2512

Farmácias Capilé
Opção de desconto em folha e tele-entrega 
gratuita. 3217-2921  
atendimento@astecpmpa.com.br

CONVÊNIOS

Mais detalhes sobre os convênios no nosso site: www.astecpmpa.com.br
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Instituída em 4 de abril de 2012, direito constitucional também dos apo-
sentados e pensionistas da Secretaria Municipal da Administração, até 

hoje, dois anos e sete  meses depois, cerca de 300 servidores seguem sem 
perceber a remuneração. Muito a Astec, em conjunto com a Acespa, a Asta e 
a Comissão de Servidores Inativos e Pensionistas da SMA, pedindo que seja 
aprovado o Projeto de Lei cuja minuta tramita no exp. 001.012654.13.0.

Na sugestiva data de 1º de abril, os Sem GID juntam-se aos demais ser-
vidores que não percebem gratificação específica, em ato no Paço Mu-

nicipal. Denunciando a falta de isonomia salarial, a reivindicação de R$ 
600,00 de gratificação para todos uniu especialmente servidores das se-
cretarias de Educação, Saúde e Obras, da Fundação de Assistência Social, 
da Comunicação, do Departamento de Água e Esgotos, do Departamento 
de Habitação. A reivindicação foi reforçada na assembleia geral de munici-
pários de 03/04, mas nada de concreto foi alcançado.
Cansados do descaso com que foram tratados ao longo daqueles 29 meses 
(hoje já são 31), em 27/08, os Sem GID mudaram a paisagem do Paço Muni-
cipal: após ocupar a entrada do prédio da Prefeitura exigindo uma posição 
sobre os pagamentos devidos, foram “atendidos” no saguão e dispensados. 
Insatisfeitos, retiraram-se para o Paço e, até o fechamento da presente edi-
ção, em 17/10, seguem sem solução para o impasse dessa novela.
Participam das mobilizações em busca da isonomia para o Bloco dos Sem, 
além da Astec, o Simpa, os movimentos de gratificações  da FASC, dos ad-
ministradores, da SMURB, dos bibliotecários e técnicos de Cultura, pela 
GDAE/DEP, pela GID/DEMHAB, pelas Gratificações aos Guardas Municipais 
vinculados ao DMAE, das SMGL/SMGES/GE e GP e dos Comunicadores, en-
tre outros. 

NOTÍCIAS

Plano de Cargos, 
Carreira e Salário

Desde janeiro, a Astec deu novo impulso 
à mobilização dos técnicos, no sentido 

de assegurar assento no grupo de trabalho 
encarregado de discutir o plano de cargos, 
carreira e salário unificado. Com foco na 
isonomia, traçou agenda de mobilização e 
elaborou documento para servir de base à 
intervenção dos técnicos no processo: a sua 
Leitura do Plano de Carreira, apresentando-
-a às secretarias municipais da Administra-
ção e do Planejamento, com o objetivo de 
participar da discussão, juntamente com o 
Sindicato dos Municipários de Porto Alegre 
(Simpa) e demais associações representati-

Astec divulgou sua Leitura do Plano de Carreira ao Simpa, 

associações, prefeitura e através do site.)

vas dos servidores, em conjunto com a prefeitura. O docu-
mento também foi disponibilizado ao público, através do 
site da Astec.

Além desses e vários outros movimentos, em 29/10, a 
Astec realiza Seminário sobre Plano de Carreira. 

Desde 16/4, a Astec vem participando da campanha 
do Dissídio Salarial organizada pelo Simpa, em defesa da 
sua pauta de reivindicações 2014 e da pauta unificada 
dos municipários. Têm sido atos públicos, plenárias re-
gionais, assembleias gerais e até 12 dias de greve, en-
cerrados em 13/6, com base nas conquistas alançadas, 
entre elas, o Plano de Saúde dos Municipários. Em 12/08, 

realizou-se assembleia para deliberar so-
bre propostas relativas a coberturas e cus-
tos do Plano, então em fase de negociação 
com o governo, inclusive para elaboração 
do edital que definiria a empresa opera-
dora do serviço. Mas, um recuo radical por 
parte do governo foi anunciado em 16 de 
setembro último, depois de dois anos de 
tratativas. A nova proposta foi de que a ca-
tegoria passasse a trabalhar na perspectiva 
de uma adesão de 100% dos servidores, 
com aporte de apenas 1,5 milhão de reais, 
contra os 4 milhões previstos. Esta dificul-
dade somou-se aos embargos nos demais 
grupos de trabalho (Assédio Moral e Plano 
de Carreira), chegando ao ponto de o Sim-
pa suspender suas participações nos GTs, 
voltando a buscar o reforço da mobilização 
através de plenárias regionais e assem-
bleias por secretarias, além de ato público, 
em 15/10, no Paço Municipal. 

Em 13/06, municipários votam fim da greve de 12 dias, no Ginásio 

do Demhab. 
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Gratificação 
de Incentivo Técnico (GID)

 Ato dos SEM GRATIFICAÇÃO, em 01/04Os Sem GID mudaram a paisagem do 
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I Fórum da 
Construção 
Civil

Eleições 
na Astec

Vão ocorrer, no últi-
mo bimestre des-

te ano, eleições para 
a diretoria executiva 
e conselhos delibera-
tivo e fiscal da Astec, 
biênio 2015/2016. As 
votações serão através 
do site, conferindo ra-
pidez e segurança ao 
pleito.

A Astec apoiou a rea-
lização do evento, 

que objetivou debater 
e construir soluções 
para a aprovação de 
projetos e licencia-
mento de obras na ins-
tância municipal, em 
15 e 16 de outubro. 

Continua a mobilização para o Dissídio

Isonomia para o Bloco dos Sem
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Em 27/06, os servidores Núcleo 
SMAM da Astec se reuniram 

para avaliar a campanha do Dis-
sídio 2014. Consideraram como 
avanços a reposição integral do 
IPCA, o aumento no vale-alimen-
tação, o reajuste vinculado ao 
salário mínimo dos padrões bá-
sicos retroativo a janeiro 2014, a 
compensação dos dias de greve e 
a visibilidade dada às condições 
precárias de trabalho. Quanto ao 
compromisso na elaboração do 
Plano de Carreira e Plano de Saú-
de, os técnicos avaliaram que a 
promessa segue um tanto vaga. 

Apresentados pela presidente 
Isabel Junqueira e pelo dire-

tor financeiro Carlos Bernd, em as-
sembleia geral ordinária de 10/6, 
os números foram aprovados por 
unanimidade pelos presentes. 

Curso de Avaliação  de Árvores de Risco 

SMAM avalia 
Dissídio 2014

Prestação de 
contas 2013 e 
orçamento 2014
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Promovido pela Secretaria do Meio Ambiente (SMAM), o 
Curso de Avaliação de Árvores de Risco foi ministrado pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), no 
período de 25 a 30 de agosto. Na avaliação dos participan-
tes, entre eles, associados da Astec, o curso foi extremamen-
te proveitoso e mostrou o elevado nível do corpo técnico da 
SMAM, elogio feito pelos biólogos do IPT. 

Eng. Adriano Skreloky Renheimer
Eng. Agr. Alexandre Panerai Pereira
Eng. Ana Paola Beltrão Nunes
Psic Andréa Campos Padilha
Bibl. Bianca Bischoff de Oliveira
Enga Civil Cláudia Palombini Medeiros
Ass. Soc. Daiane Boavenura Bombardelli 
Enf. Diego de Lima Costa
Eng. Civil Edgar da Costa Eifler
Eng. Civil João Batista C. de A. Ratier
Téc. Tur. Juliane Noschang
Bibl. Julia Agustoni Silva 
Eng. Agr. Liege Cunha dos Santos 
Eng. Luis Carlos Roveda de Oliveira
Téc. Com. Soc. Marlene Moraes Lima
Bibl. Rodolfo de Matos Rocho
Ass. Soc. Sandra Peringer de Mendeiros
Téc. Cult. Silvia Rita de Moraes Vieira
Eng. Sergio A. Pavanatto Ceventini
Ass. Soc. Verônica Lapenda Marinho
Méd. Vinicius de Castro Greff 

DMAE
SMAM
MAM
SMS
SMED
DEP
FASC
SMS
DEP
FASC
SMTur
SMAM
SMAM
Previmpa Inativos
SME
SMED
SMS
Previmpa Inativos
SMT
Previmpa Inativos
SMS

Bem-vindos, novos sócios!
A Astec cumprimenta seus novos sócios:

Fortaleça sua entidade: traga um novo sócio!

20/01 – Dia do Farmacêutico
24/01 – Dia do Aposentado
29/01 – Dia do Jornalista
01/02 – Dia do Publicitário
12/03 – Dia do Bibliotecário
06/05 – Dia do Cartógrafo
12/05 – Dia do Enfermeiro
15/05 – Dia do Assistente Social
29/05 – Dia do Estatístico
30/05 – Dia do Geólogo
18/06 – Dia do Químico
12/07 – Dia do Engenheiro florestal
13/07 – Dia do Engenheiro sanitarista
11/08 – Dia do Advogado
13/08 – Dia do Economista
27/08 – Dia do Psicólogo
31/08 – Dia do Nutricionista
03/09 – Dia do Biólogo
09/09 – Dia do Administrador e do Veterinário
22/09 – Dia do Contador
03/10 – Dia do Dentista
12/10 – Dia do Engenheiro Agrônomo
13/10 – Dia do Fisioterapeuta e do Terapeuta    
Ocupacional
15/10 – Dia do Professor
18/10 – Dia do Médico
20/10 – Dia do Arquivista
28/10 – Dia do Funcionário Público
09/12 – Dia do Fonoaudiólogo
11/12 – Dia do Arquiteto e do Engenheiro

Datas profissionais
Parabéns aos técnicos que 
trabalham para construir uma 
Porto Alegre sempre melhor. 
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Técnicos da SMAM se capacitam

AFM

Em 27/05, a Astec 
participou do abra-

ço ao Hospital Porto 
Alegre, um gesto em 
defesa do único local 
de atendimento à dis-
posição de todos os 
servidores da Prefeitura, independentemente de sua renda.

Centro de Referência da Mulher 
Márcia Calixto

Foi criado, em 12/03, por decreto do Executivo, o Centro que 
leva o nome da Enf. Márcia Calixto, referência na área das 

políticas públicas para combate à tuberculose, em Porto Ale-
gre. Conselheira deliberativa da Astec, Márcia (39) foi assassi-
nada pelo marido, Enio Carnetti, junto com o filho Matheus (5), 
em 26 de julho de 2012. 

Previmpa: 
12 anos 
e nova eleição
O Previmpa, que come-
morou seus 12 anos em 
26/09, ainda não tem 
data fixada para a nova 
eleição para os Con-
selhos de Administração e Fiscal. De acordo com a Resolução 
02/2014, a anulação deveu-se a alegação da Procempa de im-
possibilidade de proclamação do resultado de forma segura. 

Sala Fabiano Cardoso

A Sala de Imprensa do Galpão Central do Acampamento 
Farroupilha, no Parque Maurício Sirotski Sobrinho, rece-

beu, em 10/09, o nome do técnico em comunicação Fabiano 
Cardoso, coordenador de comunicação do evento durante 
seis anos.Fabiano foi sócio fundador e primeiro presidente 
da Associação dos Profissionais de Comunicação Social do 
Município (Asscompoa) e também associado da Astec. Tinha 
44 anos e deixou esposa e dois filhos. Ele faleceu vítima de 
latrocínio, na noite de 1º de maio, em Canoas. 

NOTÍCIAS

VISITE	NOSSO	SITE.	Confira	mais	detalhes	sobre	estas	notícias	em	 www.astecpmpa.com.br
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Astec de cara nova

P ara acompanhar a energia renovada da Astec 
aos 20 anos, a Entidade remodelou sua iden-

tidade visual. Uma logomarca moderna, que 
guarda relação com a história, mas traz linhas 
atualizadas. Você confere o resultado em todas 
as páginas desta edição especial, no site e nos 
documentos da Associação.
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Arborista premiado

O engenheiro florestal e gerente do Parque Natural 
Saint’Hilaire, Gerson Mainardi (Núcleo Astec-SMAM), é o 

primeiro arborista do Rio Grande do Sul a ser certificado pelo 
International Society of Arboriculture (ISA). A ISA é uma or-
ganização que, por meio de pesquisa, tecnologia e educação, 
promove a prática profissional de arboricultura e estimula a 
sensibilização mundial sobre os benefícios das árvores. 
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9.	Biblioteca	do	DMLU

ADEODATO, Sérgio. A	arte	da	
reciclagem. São Paulo: Hori-
zonte, 2007. 122 p.

BUARQUE, Chico. Budapeste. 2. 
ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2010. 174 p.

PUBLICAÇÕES ONLINE NO SISTEMA 
PERGAMUM

DOBERSTEIN, Arnoldo Walter. A	Porto	Alegre	
positivista.	Porto Alegre: Secretaria de Estado da 
Cultura, [2008?]. 24 p. Disponível em: http://www.
memorial.rs.gov.br/cadernos/portopositivista.pdf

PORTO Alegre mais leitora: a construção do Plano 
Municipal do Livro e Leitura. Porto Alegre: Redes 
Editora, 2013. 48 p. ISBN 9788561638658. 
Disponível em: http://www.institutocea.
org.br/download/download.aspx?arquivo=/
midiateca/041120133948_porto_alegre_mais_
leitora_pmll.pdf 

ACOMPANHE	AS	NOVIDADES	EM	BLOGS	E	
FACEBOOK

Arquivo Histórico Moysés Vellinho
http://ahpoa.blogspot.com.br
Biblioteca da EGP
http://egpprefpoa.blogspot.com.br
Bibliotecas da SMED
http://www.bibliotecasmed.wordpress.com
Biblioteca Edvaldo Pereira Paiva da SMURB
http://bibliotecadasmurb.blogspot.com.br/
Biblioteca Pública Josué Guimarães da SMC
https://www.facebook.com/BPMJG
http://www.bibpmjg.blogspot.com.br/

6.	Biblioteca	Ecológica	 Infantil	Maria	Dinorah	da	
SMAM

GREENWOOD, Marie. Os 
animais	 e	 eu.	 Barueri, SP: 
Girassol, 2011. 48 p.  ISBN 
9788539403349.

GUTFREIND, Celso. 
O	 boto	 do	 arroto.	
Porto Alegre: Proje-
to, 2013. 36 p.  ISBN 
9788581440088.

7.	Biblioteca	da	EGP/SMA

COSTA, Silvia Generali da.  Com-
portamento	 organizacional:  cul-
tura e casos brasileiros.  Rio de 
Janeiro: LTC, 2014. 151 p.

SANTOS, Clezio Saldanha dos.  In-
trodução	 à	 gestão	 pública.  São 
Paulo: Saraiva, 2006. 156 p.

8.	Biblioteca	da	SMED

KINNEY, Jeff. Diário de um banana: 
um romance em quadrinhos. São 
Paulo: V&R, 2008. (Diário de um 
banana; 1) ISBN 9788576831303.

RIORDAN, Rick.   O	 ladrão	 de	
raios.     Rio de Janeiro:   Intrínse-
ca,   2008. 382 p. (Percy Jack-
son & Os Olimpianos; v. 1) ISBN 
9788598078397.

 SPARKS, Nicholas. Querido	
John.   Ribeirão Preto, SP: Novo 
Conceito, 2010. 288 p. ISBN 
9788563219022.

4.	Biblioteca	do	DMAE

PHILIPPI  JUNIOR, Arlindo; PELI-
CIONI, Maria Cecília Focesi (Ed). 
Educação	 ambiental	 e	 susten-
tabilidade.	Barueri, SP: Manole, 
USP, 2005. 878 p. (Coleção am-
biental; 3) ISBN 8520422071.

WARTCHOW, Dieter. Coope-
ração	no	saneamento	básico.	
Porto Alegre: UFRGS, 2013. 
145 p.

5.	 Biblioteca	 Jornalista	 Roberto	 Eduardo	 Xavier,	
sede	da	SMAM 

BACKES, Paulo; IRGANG, Bru-
no Edgar. Árvores	do	sul: guia 
de identificação e interesse 
ecológico - as principais es-
pécies nativas sul-brasilei-
ras. Santa Cruz do Sul: Insti-
tuto Santa Cruz, 2004. 326 p.

ZUSAK, Markus. A menina que 
roubava	 livros.	Rio de Janei-
ro: Intrínseca, 2007. 480 p. 
ISBN 9788598078175.

PUBLICAÇÕES IMPRESSAS

1.	Biblioteca	da	PGM
 
CASSONE, Vittorio. Direito	tributá-
rio. Fundamentos constitucionais 
da tributação. Definição de tributos 
e suas espécies. Conceito e classificação dos impos-
tos. Doutrina, prática e jurisprudência. 17ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 548 p.

2.	 Biblioteca	 Pública	 Municipal	 Josué	 Guima-
rães	da	SMC

DAVID, Christian. A menina que 
sonhava	 com	 os	 pés. São Paulo: 
Gaivota,  2013.

VERA Karam: obra reunida . Porto 
Alegre: IEL – CORAG, 2013.

3.	Biblioteca	Pública	Municipal	Jo-
sué	Guimarães	da	SMC	–	Ramal	1	
–	Restinga

MÜHLHAUS, Carla. À sua es-
pera: uma viagem filosófica 
ao centro do útero.  Porto Ale-
gre: Dublinense, 2012. 110 
p. ISBN 9788562757754. 

CULTURA

Livros em destaque na rede de bibliotecas da 
Prefeitura Municipal abertas ao público

Consulte  a DISPONIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO, 
através do catálogo bibliográfico on line no Siste-
ma Pergamum.  Atualmente, o Pergamum é aces-
sado pelos servidores na rede interna, através do 
link: http://pergamum.procempa.com.br/biblio-
teca; futuramente estará disponível também a to-
dos os interessados, através do site da PMPA.
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Dorme melhor quem faz a escolha certa

OPINIÃO

Gratificação da SMA 
GID, a novela
Tudo começou quando a Prefeitura Municipal de Por-

to Alegre, através da Lei nº 11.242 de 04/04/2012, 
concedeu aos servidores ativos, aposentados e pen-
sionistas da Secretaria Municipal de Administração a 
Gratificação de Incentivo ao Desempenho – GID. Após 
a publicação da lei e da edição de atos administrativos 
de regulamentação, a GID passou a ser paga somente 
para os servidores ativos. 
E os aposentados? Bem, alegando dificuldade de inter-
pretação do art. 9º, que estende a GID aos aposenta-
dos e pensionistas, a SMA e o PREVIMPA entenderam 
que seria necessário uma nova redação do tal artigo. 
Nesse espaço de tempo os aposentados e pensionis-
tas da SMA requereram a gratificação devida, cerca de 
300 processos foram protocolizados ou na SMA, ou no 
PREVIMPA. 
Na tentativa de solucionar o problema, aposentados e 
pensionistas da SMA procuraram as autoridades muni-
cipais, porém não foram bem sucedidos. Aqueles servi-
dores associados, recorreram às suas associações, AS-
TEC, ACESPA e ASTA, solicitando sua interferência. Às 
associações juntou-se um grupo de Assistentes Admi-
nistrativos aposentados. Após algumas reuniões com 
os agentes políticos envolvidos, em março de 2013, 
portanto 11 meses após a edição da Lei nº 11.242/12, 
foi aberto, pela SMA, o processo nº 001.012654.13.2, 
quando iniciou a tramitação visando a elaboração de 
um projeto lei que dava nova redação ao já famoso art. 
9º. Com a nova redação do art. 9º pronta o processo 
tramitou pela SMA, pelo PREVIMPA e pela SMPEO, em 
vários setores dessas pastas, onde foram incluídas to-
das as informações solicitadas, algumas em duplicata, 
pois estavam no processo de concessão da GID, que, 
aliás, foi extraviado e posteriormente recuperado. Em 
novembro de 2013,  19 meses após a edição da Lei nº 
11.242/12, em despacho  na folha nº 43, do processo 
em questão, verifica-se que não há óbice na concessão 
da GID aos aposentados e pensionistas, e, que os valo-
res faltantes serão suplementados. O processo voltou 

a tramitar por Comitê Gestor, Comitê de Política Sala-
rial, PREVIMPA, PGM e outros órgãos onde foram feitos 
cálculos de repercussão financeira, simulações de par-
celamento dos valores atrasados, pareceres jurídicos, 
etc., etc., que deixaram o expediente pronto para ser 
enviado à Câmara Municipal. Entendemos que estava 
tudo certo. Engano. O processo não andou. A Prefeitura 
disse que não tinha dinheiro. 
Em dezembro de 2013, 20 meses após a edição da Lei 
nº 11.242/12; redigimos um documento, dirigido ao 
Prefeito Municipal, onde requeremos o imediato enca-
minhamento do projeto de lei à Câmara. O Prefeito não 
nos recebeu, mas recebeu o documento e determinou 
que fosse anexado ao processo. Nada mais.
Em 2014, a novela teve muitos capítulos sem nenhum 
resultado positivo, apenas deixando mais ansiosos ser-
vidores que prestaram mais de 30 anos de serviços ao 
Município e não têm seu direito reconhecido. Várias 
reuniões foram realizadas, com diversas autoridades 
municipais, inclusive com o Vice-Prefeito, e as respos-
tas são sempre as mesmas: “agora não é o momento 
de enviarmos um PL à Câmara”, “o Município não tem 
dinheiro”, “quem sabe no orçamento do ano que vem”, 
“agora estamos tratando da copa do mundo”, “depois 
que fizermos cortes orçamentários voltaremos conver-
sar” (essa foi a última, em agosto passado).
Na verdade, objetivamente, há 29 meses, é isso mesmo, 
dois anos e cinco meses  que os aposentados e pensio-
nistas da SMA, na sua maioria idosos, aguardam o último 
capítulo, que seja a Prefeitura Municipal de Porto Alegre 
cumprir a sua própria lei e lhes conceder o direito ad-
quirido por força de paridade constitucional. 

Adm.	Jardel	de	Borba	Cunha

Presidente da Acespa
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