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Ofício nº 02/2020 

 

Feira de Santana, 20 de abril de 2020 

 
A Sua Excelência o Senhor  

Rui Costa dos Santos  

Governador do Estado da Bahia  

 

Assunto: Supressões de direitos, garantias e gratificações dos servidores técnicos 

 

Senhor Governador, 

 

O FÓRUM DOS TÉCNICOS na incessante busca da proteção e valorização da categoria dos 

servidores técnicos, face do cenário de crise econômico-social-sanitária, reitera a carência da análise 

criteriosa e sensível do Poder Executivo quanto a expedição de instrução normativa e normas 

complementares que nortearão os Art. 4° e Art. 6º do DECRETO Nº 19.638 de 14 de abril de 2020 

 

Art. 4º - O Secretário da Administração expedirá instrução normativa aos 

órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional 

quanto ao pagamento de vantagens que que não se compatibilizem com o 

exercício de atividades em trabalho remoto ou que estejam suspensas em razão 

da declaração do Estado de Calamidade Pública em todo o território baiano. 

(...) 

Art. 6º - A Secretaria da Administração editará as normas complementares ao 

cumprimento do disposto neste Decreto. 

 O entendimento do Fórum é consonante aos sacrifícios de contingenciamentos que devem ser 

efetuados para permitir a viabilidade das contas públicas na crise e, predominantemente, municiar a 

área da saúde com aportes emergentes e necessários. 

Todavia, convém destacar alguns dos sacrifícios que os servidores públicos do Estado já vêm 

sofrendo: 

1) Não recebemos o ajuste linear inflacionário, que corrige os salários, desde 2015. Ou seja, 

nosso salário está congelado há 5 anos; 

2) Nossa alíquota de contribuição à Previdência subiu em 2019 de 12% para 14% dos nossos 

vencimentos; 

Pois, para os servidores técnicos das UEBA os sacrifícios são ainda mais severos: 

1) Não temos promoção na carreira desde 2018;  

2) Nossa categoria luta desde de julho de 2015 (cinco anos para receber insalubridade e 

periculosidade, direcionada aos profissionais que atuam nos laboratórios das UEBA 

(Universidades Estaduais Baianas); 

3) O Plano de carreira salarial dos analistas não sofre alteração desde 2009; 
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Desta forma, reafirmamos nosso compromisso com a categoria e diante da pandemia do vírus 

COVID-19, solicitamos (re)consideração do Poder executivo em analisar com profunda 

criteriosidade sobre as prováveis supressões de direitos, garantias e gratificações, especialmente, para 

a categoria dos servidores técnicos, uma das categorias de menor potencial remuneratório do Estado. 

O Fórum dos Técnicos, vale-se deste ensejo para congratular a todos os servidores e todas as 

servidoras que estão desempenhando atividades em Home Office, com compromisso, 

responsabilidade e especial respeito ao pacto da sociedade com as Universidades, em manter o papel 

indispensável destas Instituições Públicas, seus professores, alunos, pesquisadores e servidores 

técnicos diante deste cenário.  

Destacamos os recursos próprios que muitos servidores utilizam para que estas atividades 

remotas tenham viabilidade. E desta forma lhe atribuindo ainda mais dignidade para formar o pleito 

que segue neste documento.  

  

Atenciosamente, 

 

 

  Daiana dos Santos Alcântara 

Pres. Fórum dos Técnicos das UEBA 

    Coordenadora Geral do SINTEST-BA/UEFS 

 

 


