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Orçamento e Gestão, do Plano de Cargos e Carreiras da SUDENE 
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MOÇÃO Nº 002, DE 17 DE OUTUBRO DE 2008 
 
 O Plenário do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, em sua 3ª Reunião Ordinária, realizada no dia 17 de outubro de 

2008, na localidade de Suape, Município do Cabo de Santo Agostinho, no uso de suas 

competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Complementar nº 125, de 03 de 

janeiro de 2007, pelo Decreto nº 6.219, de 04 de outubro de 2007 e pelo seu Regimento 

Interno, vem manifestar a Vossa Excelência, Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento 

e Gestão, Paulo Bernardo, esta MOÇÃO pela URGÊNCIA na aprovação do Plano de 

Cargos e Carreiras da SUDENE em função das dificuldades enfrentadas pela Autarquia 

junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, quanto à aprovação do referido 

Plano face às promessas de Sua Excelência o Senhor Presidente da República, Luiz Inácio 

Lula da Silva, de torná-la um dos principais instrumentos do planejamento e do 

desenvolvimento regional de seu governo. 

  

 No contexto dos debates sobre o fortalecimento da SUDENE, e das pressões sobre 

respostas rápidas e eficientes desta Autarquia face aos novos desafios surgidos do exercício 

de suas competências, das cobranças justas e freqüentes dos Governos dos estados da sua 

área de atuação e da própria sociedade, representada por parcela das instituições não 

governamentais com assento no colegiado, o Conselho Deliberativo da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE vem manifestar a sua insatisfação pela 

injustificada demora na solução de problemas que dependem desse Ministério, 

especificamente quanto à aprovação do Plano de Cargos e Carreiras da SUDENE, e da 

aprovação dos cargos para provimento por concurso público, pois são providências 

indeléveis e necessárias à estruturação da Autarquia e à sua capacidade de resposta às 

expectativas da mesma sociedade que a recebeu pelas mãos de Sua Excelência o Senhor 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 

  

 Em decorrência deste atraso na aprovação do Plano de Cargos e Carreiras e,  

consequentemente,  da realização de concurso público e por desdobramento, de um número 

insuficiente de servidores, os fatos estão mostrando que: 

 

1. Estão sendo paulatinamente prejudicados, em razão do natural aumento da 

demanda, a aprovação dos pleitos de incentivos e benefícios fiscais; 

2. Estão nos limites das possibilidades do quadro atual, as vistorias de campo: do 

passivo de convênios provenientes das extintas SUDENE e ADENE; relativas às 

auditorias de convênios e aos pleitos de redução do imposto de renda da pessoa 

jurídica; 
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3. Sofrerá retardo a absorção, pela SUDENE, da responsabilidade pela análise dos 

projetos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste-FDNE, prevista no § 2º, art. 

8º do Decreto nº 6.219, de 04 de outubro de 2007. 

4. A insuficiência de um quadro especializado tem dificultado a realização de 

estudos temáticos. 

 

A experiência com os concursos realizados pela extinta SUDENE nos anos de 1994 

e 1996 revelou que fosse hoje realizado concurso, porém com os salários atuais, os novos 

admitidos usariam o órgão como plataforma intermediária até que melhores oportunidades 

de trabalho fossem oferecidas por outros concursos, desperdiçando-se assim, recursos com 

qualificação. 

   

A importância desta Autarquia não reside apenas na tarefa de coordenar um 

hercúleo processo de planejamento regional integrado, mas no esforço de promoção do 

desenvolvimento includente e sustentável em uma área da qual fazem parte 11 Estados e 

1.989 municípios, maior que a de muitos países de alguns continentes, com  um PIB de 

cerca de R$ 250 bilhões, correspondente a aproximadamente 14 % do PIB nacional 

segundo dados do IBGE. 

 

  Grandes projetos estruturadores e programas de desenvolvimento social começam a 

desenhar um novo tecido social e por que não afirmar, um novo papel econômico para a 

Região, que induz a uma nova forma de pensar o planejamento para esse desenvolvimento, 

onde os estados passam a ser considerados  parceiros e protagonistas. E esse é o cenário no 

qual se insere a SUDENE. 

 

 A SUDENE, que paulatinamente vem começando a operar, já iniciou neste ano, 

uma nova programação de trabalho, centrada na elaboração do Plano Regional de 

Desenvolvimento, mas também, articulando as ações de desenvolvimento aos planos 

plurianuais e anuais federais, aos estaduais e locais; às prioridades inscritas no  Orçamento 

Geral da União, no Fundo Constitucional do Desenvolvimento do Nordeste, no Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste e nos programas de incentivos e benefícios fiscais e 

financeiros. Nesse sentido, conta, para o período 2008-2011, com uma programação que 

está contida no Plano Plurianual do Governo Federal, composta por 7 programas, entre eles 

o Desenvolvimento Macrorregional Sustentável para o Nordeste, criado por seus técnicos 

para ela e aprovado pelo Ministério do Planejamento, mas também replicado para outras 

macrorregiões, e 18 ações já moldadas aos novos rumos do desenvolvimento regional. 

 

 A SUDENE é responsável, também, pela elaboração da minuta do projeto de lei que 

instituirá o Plano Regional de Desenvolvimento. Paralelamente, em conjunto com o 

Ministério da Integração Nacional, os ministérios setoriais, os órgãos e as entidades 
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federais e em articulação com os governos estaduais e municipais, além de órgãos 

representativos de classe que atuam na Região, elaborará os programas, projetos e ações 

necessárias, que dele fará parte, de forma a atingir os objetivos e metas de desenvolvimento 

econômico e social. 

 

 É de responsabilidade da Autarquia a criação das condições institucionais para o 

fortalecimento de um sistema regional de ciência, tecnologia e inovação que assegure uma 

integração sinérgica entre diferentes atores, no âmbito público e privado, de forma a 

impulsionar o desenvolvimento da região por meio da adoção de produção baseada no 

conhecimento. 

 

 Para desempenhar esse papel a Autarquia conta hoje com um quadro de  180 (cento 

e oitenta) servidores sendo 80 (oitenta) de nível superior e 100 (cem) de nível 

intermediário, forjados pela experiência e pelo preparo intelectual, onde muitos possuem 

doutorado, mestrado e pós-graduações diversas. Contudo, esse mesmo quadro, que deverá 

gerenciar o planejamento de uma riqueza regional maior que a de muitos países reunidos, 

além de extremamente reduzido para as novas funções encontra-se remuneratoriamente 

defasado, com salários bastante abaixo de categorias integrantes de carreiras similares, que 

fazem jús a remunerações diferenciadas razão pela qual está a demandar um Plano de 

Cargos e Carreiras, também necessário para a admissão de novos quadros por meio de 

concurso público. 

 

 Nesse sentido, a Autarquia, criada em janeiro de 2007, encaminhou a proposta de 

seu Plano de Cargos e Carreiras ao Ministério da Integração Nacional, documento esse que 

foi recebido no Gabinete de Vossa Excelência, Senhor Ministro Paulo Bernardo, em 27 de 

março do corrente, obtendo o Processo o número 59000.000364/2008-06. Após tramitações 

internas, o Processo, em 04 de abril foi recebido na Coordenação Geral de Carreiras e 

Análise do Perfil da Força de Trabalho, unidade da Secretaria de Recursos Humanos. Em 

12 de junho o Processo foi encaminhado à Secretaria de Gestão –SEGES para análise da 

criação de 400 cargos para provimento por concurso público. Em 16 de julho foi 

encaminhado à Secretaria de Orçamento –SOF para análise de dotação. Em 21 de julho o 

processo foi devolvido à SEGES para ponderações finais e devolvido à Coordenação Geral 

de Carreiras e Análise do Perfil da Força de Trabalho da Secretaria de Recursos Humanos 

em 25 de julho, permanecendo lá desde então, morosidade que tem desestabilizado a 

estruturação da SUDENE.  

 

 O Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em 

ato constituído pela presença de sua Excelência o Senhor Secretário Executivo do 

Ministério da Integração Nacional, Luiz Antônio Souza da Eira (Presidente do Conselho 

Deliberativo), Senhor Superintendente da SUDENE, Paulo Sérgio de Noronha Fontana 
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(Secretário Executivo do Conselho Deliberativo), Suas Excelências os Senhores 

Governadores do Maranhão, Jackson Lago, do Piauí, Wellington Dias, de Pernambuco, 

Eduardo Campos, e de Alagoas, Teotônio Vilela Filho, Vice-Governadores do Ceará, 

Francisco José Pinheiro, da Paraíba, José Lacerda Neto, de Sergipe, Belivaldo Chagas, e da 

Bahia, Edmundo Pereira, Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado da Secretaria 

Especial de Aqüicultura e Pesca, Altemir Gregolim, Suas Excelências os Senhores 

Secretários Executivos dos Ministérios da Fazenda, Nelson Machado, (absteve-se de apoiar 

a moção) e do Planejamento, Orçamento e Gestão, João Bernardo Bringel, (absteve-se de 

apoiar a moção), Sua Excelência o Senhor Prefeito da Cidade do Recife, João Paulo Lima e 

Silva, representando a  Frente Nacional de Prefeitos, bem como, pelos Senhores 

representantes das Confederações Nacionais da Indústria, Jorge Wicks Côrte Real, da 

Agricultura, Mário Antônio Pereira Borba, e do Comércio, Josias Silva de Albuquerque, e 

mais, representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Moisés 

José de Melo, na Agricultura, Aristides Veras dos Santos, e no Comércio, Valmir de 

Almeida Lima, e do Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Roberto Smith, e mais, 

Sua Excelência a Senhora Secretária para o Desenvolvimento da Região do Jequitinhonha, 

Mucurí e Norte de Minas, Elbe Brandão, representando o Governador do Estado de Minas 

Gerais, Aécio Neves, Sua Excelência o Senhor Secretário de Desenvolvimento Econômico 

do Estado do Rio Grande do Norte, José Rufino Júnior, representando a Governadora do 

referido Estado, Vilma Maria de Faria, Sua Excelência o Senhor Secretário de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco e Presidente de SUAPE, Fernando 

Bezerra Coelho, no pleno exercício de seus poderes regimentais e empenhado em defender 

o legítimo funcionamento da SUDENE nos termos definidos pela Lei Complementar nº 125 

de 03 de janeiro de 2007, alerta para o respeito que deve ser atribuído por todos no 

cumprimento das obrigações tácitas estabelecidas pela referida LC e, bem assim, para as 

providências que devem ser desembaraçadas para a implantação, o mais rápido possível, do 

Plano de Cargos e Carreiras para a SUDENE, provendo-a de todas a condições necessárias 

para a realização do necessário concurso público para a complementação de seus quadros, 

solicitando a Vossa Excelência, Senhor Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, 

especial atenção para as URGENTES medidas nesse sentido.  

 

 Plenário do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste, em sua Terceira Reunião Ordinária. 

 

 

 

SIGNATÁRIOS  EM ANEXO 


















