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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Controladoria-Geral da União 
Secretaria Executiva 

Nota Técnica nº      1551/AESP/SE/CGU-PR 
 

Brasília,     26   de   julho           de 2012. 
 
 
 

ASSUNTO: Proposta de medida para incentivo à 
fixação do servidor na Região Norte  
 

 
 

 
Excelentíssimo Senhor Secretário-Executivo, 

 
 
1. A CGU enfrenta, desde sua criação, dificuldades extraordinárias para lotação e 
fixação do servidor de seus quadros nas unidades regionais localizadas na Região Norte do 
Brasil (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins), tendo em vista as 
condições operacionais e de vida extremamente diferenciadas nesta região comparativamente 
com as demais regiões do país. 
 
2. Em relação às condições operacionais, cumpre ressaltar que as atividades 
desenvolvidas pelas Unidades Regionais da CGU, além de serem realizadas nas localidades 
sede, também têm grande concentração nos municípios, tendo como objetivo, entre outros, 
avaliar “in loco” a execução dos programas de governo, capacitar cidadãos, servidores 
municipais e lideranças comunitárias para o exercício do controle social. Para o desempenho 
dessas atividades, deve a Unidade Regional assegurar uma atuação que cubra todo o espaço 
territorial do estado, com tratamento o mais isonômico possível no que se refere às diferentes 
pastas ministeriais, de modo a otimizar os deslocamentos. 
 
3. No caso das Unidades Regionais sediadas na Região Norte, em que pese ser 
esta a que conta com menor número de municípios, o cumprimento dessa orientação se torna 
um exercício de extrema dedicação, exigindo dos servidores enorme sacrifício pessoal, pois 
para um mero deslocamento da capital para município relativamente próximo, devem ser 
utilizados diversos tipos modais (aéreo, aquaviário e rodoviário), como pode ser visto pelos 
exemplos citados a seguir, ocorridos no estado do Amazonas: 

 

a) De Manaus para o município de Anamã (distância: 161,93KM) 
Veículo oficial até o município de Manacapuru, depois ajato até Anamã 
Com duração de 30 a 50mim, depois 1h de estrada até Manacapuru. 
De Manacapuru até Anamã é + ou – 6 h de viagem  
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b) De Manaus a Autazez (distância; 112,50Km) 
Veículo oficial, com percurso em balsa, de cerca de 1h, estrada de mais 1h,  
até chegar em outra balsa, continuando a viagem na estrada de + ou – 1h até chegar no 
município de Autazes. 
 

c) De Manaus a Boa Vista do Ramos (270,60 KM) 
Navagação  ajato 1 com duração de 6h 
 

d) De Manaus a Careiro (distância: 83,26Km) 
Veículo oficial, com percurso em balsa de cerca de 1h, depois novo percurso por 
estrada, também de cerca de 1h 
 

e) De Manaus a Envira (distância: 1206,17Km) 
Vôo até o município de Eirunepé, com duração de 4h e 2 escalas  
Depois novo percurso de voadeira até Envira, que dura cerca de 5h 

 
f) De Manaus a Jutaí (distância: 740,23Km) 

Vôo até o município de Fonte Nova, com duração de 5h e 3 escalas  
Depois novo percurso de voadeira até Jutaí, que dura cerca de 3h 

 
g) De Manaus a Santo Antônio do Iça (distância: 878,22,17Km) 

Vôo até o município de São Paul de Olivença, com duração de 3h e 2 escalas  
Depois novo percurso de barco até Santo Antonio do Iça, que dura cerca de 6h. 

 
4. Como se pode notar, independentemente da distância entre a capital do estado e 
o município a ser visitado, as dificuldades de locomoção são enormes, e isto sem considerar a 
situação das estradas, a maioria sem asfalto, a precariedade do transporte aquaviário, que, 
como é de notório conhecimento público, estão sujeitos a acidentes por falta de manutenção 
das embarcações e excesso de passageiros. 
 
5. Superados os obstáculos de deslocamento, o trabalho em si é dificultado pela 
precária infraestrutura de energia e telecomunicações, que prejudicam, sobremaneira o 
desempenho das atividades da CGU, notadamente na área de prevenção da corrupção, em  que 
a utilização de recursos audiovisuais e internet melhora a assimilação do conteúdo dos cursos. 
Todavia, diversas capacitações já foram realizadas embaixo de árvores por falta de energia na 
sede do município.  

 

6. Como se não bastasse, a estadia e alimentação são também um desafio à parte. 
Ao contrário de outros estados, em que se pode deslocar para uma cidade vizinha com 
melhores serviços, essa não é opção viável na maioria esmagadora dos municípios da Região 
Norte. 
  

                                                           
1 Espécie de lancha utilizada na região norte 



 
 
 

3 
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
Controladoria-Geral da União 
Secretaria Executiva 

7. Outra questão importante refere-se ao risco de vida que correm os servidores 
em determinadas localidades que vivenciam rotineiramente diversos conflitos, como 
narcoguerrilhas, nos municípios próximos à fronteira com o Peru e Colômbia, conflitos 
indígenas e conflitos agrários, este último notadamente no estado do Pará. 
 
8. Por fim, e não menos relevante, ressalta-se o elevado custo de vida dessa 
região, aliado à precariedade dos serviços básicos de saúde e educação, além dos altos preços 
da passagem aérea para as demais regiões do país, o que dificulta até mesmo o contato com os 
familiares dos servidores, pois a grande maioria não é natural da região norte. 
   
9. Nesse contexto, a demanda por remoção para outras regiões é altíssima. Para se 
ter idéia, da média de 150 servidores lotados na região norte, mantida a duras penas ao longo 
dos exercícios de 2008 a 2011,  tiveram que ser removidos 54 servidores por motivos legais, 
decorrentes do cumprimento do prazo de lotação estabelecido em processo de remoção 
incentivada e pelo processo seletivo de remoção realizado previamente a cada concurso 
público,  bem como foram desligados, no período, 29 servidores, tendo como motivo posse em 
outro cargo público inacumulável,  pois ao constatar a dificuldade de remoção, o servidor opta 
por outro concurso público. Assim, em julho de 2012, a CGU conta com apenas 139 
servidores em exercício nessa região. 
 
10.   Esse quantitativo de servidores tem se mostrado extremante deficitário para o 
desempenho das atividades das Unidades Regionais aí sediadas, demandando em muitas 
ocasiões o deslocamento de servidores, notadamente do órgão central, para prestar ajuda nas 
fiscalizações, principalmente aquelas decorrentes do Programa de Fiscalização de Municípios 
por Sorteio Público e em Operações Especiais, o que onera sensivelmente o custo do controle 
na região.  
 
11. Com a finalidade de minimizar esta situação, a CGU tem, a cada concurso 
público autorizado, distribuído vagas específicas para estas Unidades Regionais, além de 
executar, periodicamente, programa de remoção incentivada para essa região, oferecendo 
como benefícios ajuda de custo e fixação de prazo para o exercício na Unidade Regional 
escolhida, podendo, ao término desse prazo, escolher a nova unidade de lotação. Contudo, 
como se pode observar, o programa não atinge plenamente o objetivo. 
 
12. Nesse contexto, visualiza-se a necessidade de criação de outro incentivo que 
permita a fixação de servidores nessas Unidades Regionais, qual seja a criação de uma 
indenização financeira especifica, com as seguintes características:  

 

a) Devida somente por exercício do cargo em localidade de difícil provimento (unidades 
regionais da CGU sediadas na região norte), a partir do exercício do servidor na 
localidade para que foi designado, cessando com  seu deslocamento para outra 
localidade sem esta característica, ou quando já em exercício, a partir da publicação do 
ato normativo que instituir a indenização; 
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b) Calculada à base de 10% sobre o subsídio do maior nível do cargo de Analista de 
Finanças e Controle, da carreira de Finança e Controle; e 

c) Não incorporável aos proventos de aposentadoria e pensão. 
 
 

13. O impacto financeiro decorrente não é expressivo, perfazendo o montante de R$ 
3.324.880,00 anual, considerando-se o quantitativo atual de servidores. 

 
 
14. Ressalta-se, por oportuno, que o incentivo ora proposto haveria que ser 
instituído em forma de indenização, uma vez que a Constituição Federal veda a 
remuneração de subsidio em conjunto com qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto indenizações.  

 

   À consideração superior, 
 
 
 

JAINE MAILDA PENA CIRQUEIRA 
Chefe de Assessoria Especial de Projetos Especiais 

 
 

Aprovo. 
 

Brasília,             de                    de 2012. 
 
 
 

LUIZ NAVARRO DE BRITTO FILHO 
Secretário-Executivo 


