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INFORMATIVO 61 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CNGF participou de duas audiências no Ministério do Planejamento nesta terça, 22: sobre a carreira da 

Seguridade (à esquerda) e do Seguro Social 

 

 

Neste 78° dia da greve nacional, 22 de setembro, O Comando Nacional de Greve da 

Fenasps (CNGF) reuniu-se mais uma vez na Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério 

do Planejamento (SRT/MPOG).  

 

A primeira reunião, às 14h, foi para tratar da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho 

(PST), com a presença do secretário Sérgio Mendonça e equipe, junto da coordenadora de 

Gestão de Pessoas do Ministério de Saúde, Eliana Pontes. Já na segunda reunião do dia, às 17h, 

que tratou da carreira do Seguro Social, além de Mendonça e a equipe do MPOG, participaram 

também a presidente do INSS, Elisete Berchiol, e o diretor de Gestão de Pessoas do instituto, 

José Nunes. 

 

Na reunião sobre o Seguro Social, foi repassado mais uma vez cláusula por cláusula do 

Termo de Acordo (disponível no site da Fenasps), de forma a esclarecer e garantir que a nova 

versão reproduza fielmente os pontos de acordo de forma a estes poderem ser avaliados pelas 

nossas assembleias estaduais para que a categoria decida os rumos do nosso movimento.  

 

Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que os índices de reposição salarial previstos 

para agosto de 2016 e 1°de janeiro de 2017, respectivamente, de 5,5% e 5%, o pagamento da 

média dos últimos cinco anos na aposentadoria, referente às gratificações de produtividade, bem 

como os benefícios (auxílio-alimentação, assistência à saúde e assistência pré-escolar, conforme 

disposto na proposta apresentada à Fenasps em 26 de agosto) foram tratados como pauta 

geral do conjunto do funcionalismo público federal e que, portanto, a ação do CNG da Fenasps 

se deu nos termos das discussões e ações promovidas pelo Fórum de entidades dos SPFs, 

contemplando as carreiras do Seguro e da Seguridade Social. 

 

O MPOG, nesse tema como em outros, responderá por escrito até esta quarta-feira, 23 de 

setembro, até às 12h. 

http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/1034-contraproposta-apresentada-pelo-governo-a-fenasps-18-de-setembro
http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/984-propostas-apresentadas-pelo-governo-as-entidades-sindicais-greve-2015
http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/984-propostas-apresentadas-pelo-governo-as-entidades-sindicais-greve-2015
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Em relação à pauta específica do Seguro Social, ficou esclarecido que: 

 No item 1.5.1 da proposta apresentada nessa sexta-feira, 18 de setembro (por 

meio do ofício SEI nº 10827/2015-MP), os 30 pontos que continuarão 

variáveis na GDASS ficarão distribuídos da seguinte forma: 10 pontos na 

avaliação institucional e 20 pontos na avaliação individual; 

 No item 1.5.2: ficou novamente estabelecido que o interstício de 12 meses 

passará a ser contado a partir de 1° de janeiro de 2016 e o reposicionamento 

devido será feito em 1 de janeiro de 2017; 

 No item 1.5.4: haverá nova redação de forma a explicitar os critérios de 

ingresso no REAT, bem como da sua manutenção. Segue a suspensão da 

avaliação dos indicadores até março de 2017; 

 No item 1.5.5: sobre o pagamento dos dias parados da greve de 2009, ficou 

evidente que o governo só o fará aprovado no Senado e na Câmara o projeto de 

lei da anistia. Essa questão foi tratada também nesta terça-feira, 22, antes da 

reunião no MPOG, junto aos senadores Paulo Rocha, Fátima Bezerra, 

Lindbergh Farias e com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 

Cunha. Dessa forma, foi acertado politicamente que tão logo aprovado no 

Senado, sem tramitação nas devidas comissões, o mesmo ocorrerá na Câmara 

dos Deputados. Isto posto, o MPOG alterará a redação de forma que, dadas as 

condições legais para a anistia, envidará todos os esforços para realizar o 

pagamento o mais rápido possível.  

 

Em relação à reposição dos dias parados para a devolução dos valores descontados 

referentes ao mês de julho de 2009 e a garantia do pagamento dos dias referentes aos meses de 

agosto e setembro de 2015, foi travada uma ampla, dura e talvez promissora discussão. Em 

primeiro lugar, a presidente do INSS, Elisete Berchiol, se comprometeu a suspender o atual 

ciclo da GDASS de forma a garantir o pagamento da parcela institucional e individual. E, se 

necessário, a reavaliar a situação no próximo ciclo.   

 

Quanto à reposição de serviços e das horas, foi novamente apresentado ao governo a 

situação. As características do trabalho realizado pelo INSS exigem, tão logo ocorra o retorno 

ao trabalho, o atendimento imediato de milhares de segurados.  

 

Isso exige, em caráter excepcional, o atendimento diferenciado em relação às rotinas 

usuais que estruturam o funcionamento do INSS. Ou seja, no período imediato ao fim da greve 

não há como se cumprir na íntegra tempos de atendimento, bem como outras rotinas. Na 

verdade, terá de ser organizado o trabalho na forma de mutirão envolvendo o conjunto dos 

servidores das unidades. 

 

O CNGF assumiu o compromisso de garantir a reposição de todo o trabalho não 

realizado no período da greve. Não só pela necessidade que temos de garantir a reposição de 

salário, mas porque, como servidores públicos, é nossa obrigação reduzir os danos causados 

pela intransigência do governo. 

 

http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/1034-contraproposta-apresentada-pelo-governo-a-fenasps-18-de-setembro
http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/1034-contraproposta-apresentada-pelo-governo-a-fenasps-18-de-setembro
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Em relação ao pagamento das horas, o MPOG insiste na necessidade do Termo de 

Acordo fazer referência ao seu pagamento, de forma a sustentar a decisão da devolução dos 

salários frente aos órgãos de controle sob pena de responsabilidade pessoal dos dirigentes, em 

particular Sergio Mendonça e Elisete Berchiol. 

 

O Comando Nacional de Greve da Fenasps, dialogando com essa preocupação e 

assumindo o compromisso, repetimos, de repor todo o trabalho do período de greve, apresentou 

como solução a utilização dos tempos usualmente excedentes à jornada de trabalho, realizados 

em função da permanência do segurado aguardando atendimento dentro da unidade de trabalho, 

bem como das necessidades dos serviços realizados pela atividade-meio. 

 

Assim, o CNGF propôs a supressão do parágrafo 3°, da cláusula 4ª do Termo (disponível 

no site da Fenasps). Isto, combinado com o fato de não haver intervalo de tempo determinado 

para reposição das horas, bem como a possibilidade expressa na cláusula oitava, que permite à 

Direção Central do INSS avaliar o andamento da reposição dos trabalhos, garantiria tanto a 

reposição do trabalho como das horas de forma suave, garantindo a capacidade de trabalho dos 

servidores e a qualidade dos serviços. 

 

A esta sugestão do CNGF, a presidente do INSS, Elisete Berchiol, e o secretário Sergio 

Mendonça responderam que necessitavam de um tempo para consultar o conjunto da diretoria 

do INSS, bem como as suas assessorias jurídicas, comprometendo-se a nos encaminhar uma 

resposta, como já dissemos, até as 12h desta quarta-feira, 23. 

 

O CNGF, nos termos do seu Informativo n° 58, considera que, corrigidos efetivamente 

os pontos omissos e ausentes na resposta aos pontos da pauta e superada a questão do 

pagamento de horas na forma por eles proposta, há total condição da proposta ser avaliada pelas 

nossas assembleias, encaminhando um novo momento em nosso movimento. 

 

O Comando de Greve valoriza vários dos pontos contemplados na proposta na medida e 

considera que eles são resultado da luta da nossa categoria em uma conjuntura extremamente 

adversa. Entende que a unidade construída, nesses quase 80 dias de greve com a realização de 

diversos atos e atividades, é com certeza um saldo positivo que alavanca nossa luta futura para 

garantir atendimento, de fato, das reivindicações históricas: incorporação das gratificações, 

Plano de Carreira, jornada de 30 horas para todos e concurso público. 

 

SEGURIDADE SOCIAL 

Na audiência realizada hoje, a Fenasps reapresentou todos os pontos da pauta de 

reivindicações específica dos trabalhadores da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (PST) 

e se dispôs a discutir elementos baseados na conjuntura atual:  

 5,5% de reajuste, a definir a forma de aplicação, com metade no Vencimento 

Básico (VB) e metade na gratificação, para agosto de 2016; 

 Benefícios – auxílio-alimentação, assistência à saúde e assistência pré-escolar – 

garantidos para janeiro de 2016; 

 Criação de comitê específico para efetiva implementação da reestruturação da 

carreira da PST. 

http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/1034-contraproposta-apresentada-pelo-governo-a-fenasps-18-de-setembro
http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/1034-contraproposta-apresentada-pelo-governo-a-fenasps-18-de-setembro
http://www.fenasps.org.br/index.php/58-destaque/1031-informativo-n-58-do-comando-nacional-de-greve
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O governo ficou de apresentar uma proposta nesta quarta-feira, 23, por escrito, com 

objetivo de instituir o Comitê acima citado, que tem como tarefa a implementação da 

reestruturação da carreira da PST. 

 

Vale ressaltar que está mantida a suspensão do desconto até o fechamento do acordo 

mencionado, no qual discutiremos a forma de reposição dos dias de greve. 

 

O CNGF reafirma que os índices de reposição salarial previstos para agosto de 2016 e 

1°de janeiro de 2017, respectivamente, de 5,5% e 5%, o pagamento da média dos últimos cinco 

anos na aposentadoria, referente às gratificações de produtividade, bem como os benefícios 

(auxílio-alimentação, assistência à saúde e assistência pré-escolar, conforme disposto na 

proposta apresentada à Fenasps em 26 de agosto) foram tratados como pauta geral do 

conjunto do funcionalismo público federal e que, portanto, a ação do CNG da Fenasps se deu 

nos termos das discussões e ações promovidas pelo Fórum de entidades dos SPFs, 

contemplando as carreiras do Seguro e da Seguridade Social. 

 

PLENÁRIA NACIONAL PERMANENTE  

Tendo em vista que as assembleias serão realizadas nesta quarta-feira, 23, o CNGF indica 

a instalação do pleno a partir das 19h desta quarta-feira, 23, no Hotel Imperial, em Brasília, com 

continuidade dos trabalhos nesta quinta-feira, 24. 

 

 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES: 

 

 

- 23 de setembro de 2015 – Assembleias nos Estados 

 

- 23 até 24 de setembro de 2015 – Plenária Nacional Permanente 

 

A NOSSA GREVE É FORTE E JUSTA! PRECISAMOS NOS MANTER 

MOBILIZADOS, FIRMES E UNIDOS NA LUTA POR UMA 

PROPOSTA QUE ATENDA A CATEGORIA. A GREVE CONTINUA! 
  

Brasília, 22 de setembro de 2015 

 

http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/984-propostas-apresentadas-pelo-governo-as-entidades-sindicais-greve-2015
http://www.fenasps.org.br/index.php/greve-no-servico-publico/984-propostas-apresentadas-pelo-governo-as-entidades-sindicais-greve-2015

