TESE APRESENTADA

Tese Número: 0034020032

Situação: CADASTRADA

Par cipante: 000000086 - CARMEM LUIZA E SILVA NASCIMENTO
Categoria: 2 - DELEGADO CONGRESSUAL
Tipo: EIXO II - Fortalecimento da Carreira de Finanças e Controle
Assunto: elevação do cargo de fc para nível superior, com ampliação do rol de a vidades legais
Autor: 482.031.143-34 - CARMEM LUIZA E SILVA NASCIMENTO - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU)

Introdução/Considerações/Abordagem sobre o tema
Considerando que grande parte dos TFFCs desempenham efe vamente a vidades de planejamento, análises técnicas,
execução de procedimentos e até mesmo elaboração de relatórios, além de alguns exercerem funções comissionadas,
Considerando que tais a vidades não estão claramente dispostas no art. 22-A da Lei 9.625, de 7 de abril de 1998,
Considerando que, apesar da negociação com o governo, não houve evolução para nível superior,
Considerando que a carreira da Receita Federal possui uma estrutura em que o analista (an go técnico) é essencial, como
se veriﬁca pela abertura de vagas para concurso, pela organização salarial, e por ter sido enquadrado como cargo de nível
superior,
Considerando a aposentadoria de an gos TFFC´s e a evasão dos úl mos TFFCs, deses mulados pela atual estrutura, que
não privilegia a capacidade intelectual de muitos colegas TFFCs,
Conclui-se pela necessidade de ampliar o rol de a vidades legais, atribuídas ao cargo de TFFC, reﬂe ndo o que já ocorre na
prá ca, e, sendo assim, elevando-o para cargo de nível superior, pois dessa forma es mularíamos a produção de trabalhos
intelectuais e de qualidade, com o ganho para os AFFCs, tendo em vista que estes poderiam contar com uma ajuda/auxílio
mais efe vo dos colegas TFFCs.

Proposta/Diretriz a ser deba da nos Grupos de Trabalho
Ampliar o escopo legal das atribuições do cargo de TFFC, reﬂe ndo a realidade da execução dos trabalhos da CGU,
elevando-o para o cargo de nível superior.
Subscritores

Cód

CPF

Nome

Par cipação

Lotação Atual

001

482.031.143-34

CARMEM LUIZA E SILVA NASCIMENTO

AUTOR

002

474.414.373-34

MARIA ALICE DO REGO NERY MOURA

APOIADOR

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
(CGU)
CGU/PI

003
004

096.032.633-20
065.066.903-72

JOÃO DA ROCHA BARROS
ADILSON JOSE ARAUJO DA ROCHA

APOIADOR
APOIADOR

CGU/PI
CGU/PI

005

097.094.283-49

VITORINO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APOIADOR

CGU-PI

006

337.443.513-00

ANTONIO DE PADUA BEVILAQUA DE SALES

APOIADOR

CGU/PI

007
008

132.034.364-34
021.877.403-66

SEBASTIÃO WILSON OLIVEIRA
ANNA CLARA RODRIGUES IBIAPINA

APOIADOR
APOIADOR

CGU/PI
CGU/PI
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