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INFORMATIVO 011 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 

 

 A greve continua firme nos 24 Estados, em ascensão por todo País; na segunda-

feira, 20 de julho, Rondônia vai aderir ao movimento, totalizando 25 Estados, numa 

demonstração que os trabalhadores estão dispostos a lutar com força pelo atendimento 

das reivindicações. 

 O Comando Nacional de Greve (CNG) da Fenasps protocolou documento junto à 

Direção do INSS requerendo que conste no Edital do Concurso de Remoção que este seja 

de âmbito nacional, permitindo que todos os servidores possam concorrer igualmente. 

Foi ainda solicitado ao Diretor de Gestão de Pessoas que fizessem orientação às 

Gerencias Executivas para suspender a retirada do Adicional de Insalubridade dos 

servidores administrativos, em razão da exigência de novo laudo técnico ambiental, 

constante na ON 06 de Abril de 2013 do Ministério do Planejamento. Fizemos alerta ao 

referido diretor sobre a realização de Laudos nas unidades do INSS em período de greve, 

que não reflete a realidade cotidiana, principalmente a possibilidade destes laudos serem 

feitos por profissionais do quadro do INSS, que poderiam trazer benefícios próprios, o 

configura crime à luz do RJU e os princípios da Administração Pública. A Federação vai 

encaminhar requerimento ao Ministério do Planejamento exigindo a revogação da ON 06 

e/ou alteração do seu conteúdo de forma a dar cumprimento ao disposto do artigo 68 do 

Regime Jurídico Único lei 8112/90 que estabelece: Os servidores que trabalhem com 

habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, 

radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do 

cargo efetivo". Ou seja, somente um decreto e ou outra poderá modificar a anterior, não 

uma Orientação Normativa. 

 

 No Congresso Nacional encaminhamos à assessoria do Senador Paulo Rocha o 

dossiê sobre seguro-defeso para subsidiar a ação do parlamentar junto ao governo para 

ampliar as vagas em concurso público, bem como abrir as APS que foram construídas e 

estão fechadas por falta de estrutura e funcionários. Em relação ao projeto 2398 de 15 de 

Julho de 2015, do Deputado Paulão do PT de Alagoas, em virtude do recesso do 

Congresso Nacional, a análise da admissibilidade bem como a tramitação do mesmo, 

ficará para o retorno do congresso, a partir de agosto. Embora os assessores da CCJ 

tenham informado que as matérias que envolvem despesas de pessoais teriam que ser por 

iniciativa do Poder Executivo. E considerando que este PL é de interesse dos servidores 

da carreira do seguro social, vamos acompanhar o mesmo junto ao congresso. 

 Sobre o desconto de salários em razão da greve e paralisações (29/6 e outros), José 

Nunes informou que como a folha de pagamento ainda será homologada na próxima 

semana, levará esta questão para a Diretoria do INSS, a fim de averiguar se existe 

autorização para ser discutido junto com as negociações da pauta de reivindicação. 

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1585041
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1585041
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AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO 
  

 A Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento encaminhou 

oficio 04 de 17 de Julho de 2015 , marcando reunião com as entidades do Fórum 

Nacional dos Servidores Públicos Federais para reunião as 16 horas do dia 20/07, 

continuidade das negociações salariais 2015, com os respectivos pontos de pauta 

Reajuste Salarial, Benefícios Sociais, Negociação Coletiva de trabalho, Data-base e 

Incorporação das Gratificações.  

 Encaminhou ainda oficio 059/CGNES/SRT-MP marcando audiência para o dia 21 

de Julho de 2015 as 11:00 horas, a fim de discutir a pauta especifica referente a categoria 

representada pela FENASPS. 

 

 Diante dos fatos que estão postos o Comando Nacional de Greve, avaliou ser 

importante orientar os caravaneiros que já estiveram em Brasília para ato no dia 21 de 

Julho, que seja feito concentração no Ministério do Planejamento a partir das 10 horas e 

no INSS no período da tarde a partir das 14 horas. 

 

 Estaremos em contato com os militantes do Distrito Federal que estão em Greve 

para estarem reforçando atividades no Ministério Planejamento nos dias 20 e 21 de julho. 

E enfatizamos a importância das caravanas a Brasília, e organização de Atos nos Estados, 

envolvendo a militância que não veio nas caravanas fortalecendo a greve. É importante 

a realização de ações nos Núcleos Regionais do Ministério da Saúde e 

Superintendências do Ministério do Trabalho e Emprego, mobilizando a todos para 

a greve. 

  

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES: 

 

- 20 de Julho/15 - Audiência do Fórum de Entidades dos SPFs e Ministério do 

Planejamento - 16 horas 

 

- 21 de Julho/15 - Audiência da FENASPS com SRT/MP 11 horas 

- 21 de julho/15 - Ato na Direção Geral do INSS as 14 horas 

 

- 22 de Julho/15 - 09:00 horas Concentração dos caravanas na região do Museu 

Nacional (Circo) para realizar Grande Marcha Unificada dos Servidores Públicos 

Federais 

 

- 22 de Julho - 14:00 horas - Ato unificado no Ministério da Saúde e Trabalho. 

 

Brasília, 17 de Julho de 2015 


