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FENASPS SE REÚNE NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 

PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS ACORDOS DA GREVE 

 

Presentes 

 Fenasps e sindicatos filiados 

Ana Dal Lago (RS), Carlos Roberto dos Santos (DF), Cleuza Faustino (MG), Giulio 

Tartaro (SC), Lídia de Jesus (BA), Maurício Amalfi (SP) e Thaize Antunes (SP) 

 

 Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público 

no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (SEGRT/MP) 

José Borges de C. Silva, coordenador de negociação da SEGRT; Fernando Siqueira, 

secretário-adjunto da SEGRT; Goiaciara Luna, coordenadora da Secretaria de Carreiras e 

Concursos; e Carlos Batista, CGSET. 

  

Dando continuidade às discussões sobre as leis n° 13.324 e 13.326, de 2016, 

ocorreu nova reunião nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, cobrando os pontos apresentados 

nas reuniões de 25 de agosto e 26 de outubro de 2016. 

 

Os pontos de pauta discutidos na reunião desta sexta, 17, foram: 

 

1. TERMO DE OPÇÃO – incorporação das gratificações 

(GDASS/GDPST/GEDR): 

Nós apresentamos uma série de problemas enfrentados pelos servidores para 

assinatura do termo de opção, que geraram conflitos nas SOGPs (RHs).  

 

O Ministério do Planejamento reconhece que houve ruídos na interpretação das leis 

referentes aos termos de opção, tanto que publicou a Orientação n° 05/2017, (veja na 

integra na página da FENASPS). O Sr. Borges reafirmou que a interpretação é como 

consta na cláusula 3º dos termos de acordo do Seguro Social (INSS) e da Seguridade 

Social (carreira da PST) e na cláusula 4° do acordo da Anvisa e que estão ajustando os  

problemas surgidos no sistema SIAPE.  

 

Reiteramos, enquanto representantes da Federação, em relação aos conflitos nos 

estados, pois tanto no Ministério da Saúde, INSS, Ministério do Trabalho e Emprego e 

Anvisa, devido à dificuldade de comunicação, não registraram em tempo hábil os termos 

assinados em dezembro/16.  

 

Houve o compromisso do MP de fazer gestão interna para levantar e considerar os 

termos assinados até dezembro/16 para pagar retroativo em data prevista pelo próprio 

Planejamento em março/2017. 

 

http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/1238-fenasps-cobra-cumprimento-do-acordo-de-greve-em-reuniao-no-planejamento-veja-tambem-relatorio-de-atividades-do-plantao
http://www.fenasps.org.br/noticias-sp-9550/1289-fenasps-se-reune-na-presidencia-do-inss-sobre-reabilitacao-profissional-e-no-planejamento-para-tratar-de-pendencias-dos-acordos-de-greve-leia-relatorios
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/termo.acordo.inss_2015.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/termo.acordo.cpst_2015.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/termo.acordo.cpst_2015.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/acordo.anvisa_2015.pdf
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Solicitamos ainda a possibilidade de considerar as assinaturas até final de 

fevereiro/17, o que não houve acordo, mas considerando o prazo de assinatura dos termos 

até outubro/2018, este item ficará em aberto para as futuras audiências. 

 

Há consenso na SEGRT de que os valores serão transformados em pontos, 

conforme as leis: “Para fins de cálculo do valor devido, o percentual da média dos pontos 

de que tratam os incisos I a III do caput será aplicado sobre o valor do ponto 

correspondente ao posicionamento do servidor na tabela remuneratória na data da 

aposentadoria ou da instituição da pensão, respeitadas as alterações relativas a 

posicionamentos decorrentes de legislação específica”.  

 

Os representantes da SEGRT frisaram ainda que somente terá direito à 

incorporação os servidores que, conforme a lei, tiverem 60 meses completados de 

recebimento das gratificações.  

 

A assessoria jurídica da Fenasps está realizando estudos para contemplar os 

servidores que ficaram fora das leis neste momento. 

 

2. COMITÊ GESTOR DE CARREIRAS DO SEGURO SOCIAL: 

A SEGRT realizou reuniões com os órgãos envolvidos na normatização do Comitê 

da carreira, a última foi na semana passada, com a Diretoria do INSS, onde chegaram à 

conclusão de que o Comitê Gestor só poderá ser regulamentado por Decreto-lei, que está 

pronto e já foi para o MDSA. Internamente, estão verificando a possibilidade de reunião 

entre as assessorias jurídicas do MDSA, Planejamento e Casa Civil para pacificar posição 

e não haver conflitos até a assinatura do Decreto.  

 

Cabe ressaltar que, até o presente momento, as entidades signatárias do acordo de 

greve não participaram deste debate. 

 

3. COMITÊ GESTOR DE CARREIRAS DA SEGURIDADE SOCIAL E TRABALHO: 

Novamente a direção da Federação cobrou a Criação do Comitê Gestor uma vez 

que o mesmo não foi encaminhado ao Congresso no PL que enviou as Carreiras. O 

governo informou que está estudando a possibilidade de Criar o Comitê via Portaria 

Ministerial o que facilitaria os trâmites e daria mais celeridade à implantação do Comitê. 

 

Cobramos urgência pois já existem protocolos no MP desde 2011 sobre a carreira 

da PST. 

 

4. MANDATO CLASSISTA: 

Cobramos novamente a manutenção dos servidores na folha de pagamento. 
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Existe consenso no ministério de que os liberados devem serem mantidos na folha, 

porém esbarram no artigo 92 do Regime Jurídico Único. Neste sentido estão estudando a 

possibilidade de ser encaminhado ao Congresso Nacional um Projeto de Lei, mas se 

propuseram a deixar esta discussão em aberto para continuar buscando alternativas.  

 

Solicitamos que os servidores fossem mantidos em folha até encontrar uma solução 

por meio dos mecanismos jurídicos. 

 

A resposta foi de que este argumento é impossível, já que existe Nota Técnica 

interna que não permite a permanência em folha. 

 

Questionamos ainda a interpretação do INSS em relação à progressão dos 

liberados que entendem não ser legítimo o recebimento. No entanto, a lei assegura este 

direito. Após nossos questionamentos os representantes do governo ficaram de reforçar os 

estudos na área jurídica para nos dar retorno. 

 

5. ORIENTAÇÃO NORMATIVA SOBRE A CONCESSÃO DE INSALUBRIDADE: 

Cobramos novamente a publicação da nova orientação normativa, que, segundo o 

Dr. Borges em reunião passada, já estava na mesa do Secretário Executivo para 

assinatura. Hoje, no entanto as informações foram no sentido de que ainda estão 

uniformizando estudos.  

 

 Afirmaram ainda que estão trabalhando com modulo piloto de concessão do 

adicional de insalubridade na UFRN, UFMG, UFRJ, INCA, INSS e Ministério da Saúde, e 

entre outros órgãos, para posteriormente implantar, porém sem informar um prazo preciso 

para implantação.   

 

Outra informação repassada foi da implantação do Módulo SIGEP, que fará 

avaliação ambiental para laudos para perfil psicográfico relacionado ao ambiente de 

trabalho, que poderá inclusive fazer recomendações de melhorias no ambiente de 

trabalho. 

 

Sobre exames periódicos, os representantes do governo informaram que é de 

competência de cada órgão, inclusive há orçamento no LOA, dependendo somente dos 

gestor. 

Reafirmamos a necessidade da SEGRT incluir os servidores, uma vez que os 

municípios e estados não realizam os exames.  

 

O governo entende ser de responsabilidade do órgão cedente a realização dos 

exames. 
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6. CONTRACHEQUES DO APOSENTADOS: 

Reiteramos solução para os problemas advindos da extinção do envio de 

contracheques para a casa do aposentado. 

 

Os representantes do governo expressaram impossibilidade de resolver este 

problema, uma vez que o novo decreto de governança digital, semelhante ao que ocorre 

nos bancos, fará com que todos os processos administrativos da gestão sejam feitos via 

processo eletrônico. O governo está investindo massivamente na “inclusão digital”.  

 

Enquanto direção, cobramos novamente a proposta de que os servidores possam 

retiram pelo menos seus contracheques nas suas agências bancárias.  

 

7. PER CAPITA: 

Cobramos dos representantes do governo o aumento urgente do per capita, uma 

vez que a grande maioria dos servidores de maior idade e menores salários estão sendo 

expulsos do mesmo por falta de condições de pagamento. Denunciamos ainda que a 

GEAP reajustou nos últimos dois anos o plano em média mais de 60%, enquanto o 

reajuste dos servidores foi inferior a 22%.  

 

A resposta dos representantes do MP foi de que este debate é mais amplo e 

envolve a gestão da GEAP e será tema de discussão interna na secretaria. Tem um setor 

que discute questão de Saúde do Servidor e para tanto solicitamos audiência para tratar 

sobre este tema e o CAPESAÚDE. 

 

8. AGENTES DE HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO: 

Reivindicamos a audiência para tratar do processo 46012.000142/2016-12, que 

discute a discriminação da Carreira destes agentes. O Dr. Borges ficou de verificar e 

agendar audiência. 

 

9. ANISTIA DA GREVE 2009: 

Reivindicamos novamente o empenho do governo em solucionar as pendências da 

Greve 2009. O governo respondeu que a demanda está no Congresso Nacional e lá deve 

ser resolvida. 

 

10. ANVISA 

 Os companheiros do DEVISA protocolaram um ofício questionando sobre a retirada dos 

adicionais de insalubridade e periculosidade para servidores das PAFs da ANVISA após a 

alteração da forma remuneratória do pessoal do Quadro Efetivo para subsídio, a partir de 

janeiro/2017. O documento construído posteriormente ao encontro foi direcionado para o 

Secretário Akira e também para o próprio Ministro Dyogo. 
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Os representantes do governo na mesa fizeram algumas considerações da 

discussão à época do acordo das agências reguladoras e entendem que ocorreu a 

incorporação, mas ao rebatermos que existem diferentes graus de concessão variáveis 

conforme os locais e responderam que será levado para manifestação e diálogo com o 

secretário que posteriormente será retomado esse ponto de pauta em um próximo 

encontro. 

 

Em relação ao controle de frequência eletrônico, no caso da ANVISA, o chamado 

SIREF para as PAFs é na sede central. O representante da SEGRT, Sr. Fernando 

Siqueira, comentou que houve uma certa precipitação e iniciativa própria de alguns 

órgãos, a exemplo da ANVISA que contrataram empresas do mercado que nem sempre 

conseguem atender satisfatoriamente a necessidade e agora aparecem os problemas que 

geram esse desconforto e insegurança institucional e apreensão nos trabalhadores vítimas 

dessas inconsistências. 

 

O representante do Ministério disse que a ideia seria utilizar um único software para 

os vários órgãos que seria mais fácil administrar e mais seguro e econômico. Porém ficou 

evidente que essa iniciativa da gestão da ANVISA foi desastrosa e poderia ser evitada. 

 

Brasília, 17 de fevereiro de 2017 

 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 

 

 

 

 


