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RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO MPOG SOBRE 

CARREIRA DA PST 

 

 

 

Data: segunda-feira, 14 de setembro de 2015 

Local: sala de reuniões da Secretaria de Relações de Trabalho do Ministério do Planejamento 

 

Presentes  

Pelo governo: Sérgio Mendonça, Vladimir Nepomuceno, Edina Rocha e José Borges pela 

SRT/MPOG 

Pela FENASPS: Comando Nacional de Greve. 

 

A reunião teve início com a explanação do Secretário de Relações do Trabalho, Sérgio 

Mendonça, que foi logo informando sobre a crise financeira brasileira e o pacote de medidas lançado 

pelo Ministro da Fazenda e orientado pela presidente Dilma, que atingiu diretamente a SRT/MPOG.  

 

Dentre todos os pontos discutidos com as Entidades Nacionais representativas dos servidores 

da base da Seguridade Social e Trabalho, segundo o Secretário, o que mais estava sofrendo 

mudanças seria o relacionado ao reajuste dos índices de 5,5%, cuja proposta é repactuar os prazos, 

adiando para o mês de agosto de 2016 e não mais em janeiro, como apresentado na proposta anterior. 

 

A FENASPS reafirmou a pauta encaminhada anteriormente, na qual busca a paridade com 

incorporação da GDPST; Jornada de trinta horas semanais para todos; cumprimento do Aviso 

Ministerial 097 do Ministério da Saúde, datado de 11 de março de 2015, e o Aviso Ministerial 152, 

datado de 20 de agosto de 2015 do Ministério do Trabalho (MTE), que apresentam proposta de 

reestruturação da carreira da Previdência, Saúde e Trabalho; fim do assédio moral; Mesa 

Interministerial abrangendo todos os envolvido com a carreira do PST, com caráter de Comitê, que 

terá a responsabilidade de discutir e encaminhar as propostas de reestruturação da carreira referentes 

aos debates já acumulados nos três ministérios; Gratificações de qualificação de titulação, GACEN, 

GECEN e GEASE; os 100 pontos para os trabalhadores do SUS e o plus solicitado. 
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Foram apresentadas também demandas referentes ao estado do Rio de Janeiro em especial 

aos Hospitais Federalizados, e sobre a carreira específica para os servidores do Ministério do 

Trabalho (MTE).  

 

 
 

 Após ouvir novamente os itens de todo nossa pauta, o governo respondeu: 

 

1. Incorporação da GDPST: reafirmou a impossibilidade, nesse momento, de incorporação e 

ratificou a incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria em três parcelas 

iguais em 2017 e 2018 (pela média), sendo integralizada em 2019 conforme já informado nos 

ofícios encaminhados anteriormente às entidades sindicais; 

 

A FENASPS apresentou a contraproposta de antecipar para janeiro de 2016 a primeira 

parcela, já que o reajuste de 5,5 % ficaria para agosto; 

 

 

2. Jornada de Trabalho: o governo disse não ser possível fazer esta discussão no momento, já 

que todo o serviço público quer a jornada de 30 horas, mas que essa pauta será discutida na 

reestruturação da carreira; 

 

3. Cumprimento dos Avisos Ministeriais: o governo fará contato com os ministérios 

envolvidos e criará a mesa para discussão desse tema; 

 

4. Gratificação de Titulação e qualificação: serão discutidas na reestruturação da carreira; 

 

5. Gacen, Gecen e Gease: o governo se comprometeu a verificar a situação da incorporação 

destas gratificações, pois no seu entendimento elas já estavam resolvidas. Cabe lembrar que 

estas gratificações são fixas e não se submetem à avaliação; 

 

6. 100 pontos para os trabalhadores do SUS: essa questão também será discutida na 

reestruturação da carreira; 
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7. Insalubridade: o governo se comprometeu a solucionar, no prazo de seis meses, a questão 

referente à ON 06/2013; 

 

8. Hospitais Federalizados: o governo informou que esta pauta será discutida na reestruturação 

da carreira; 

 

9. Carreira especifica para MTE: também será discutida na reestruturação da carreira; 

 

10.  Reposição dos dias parados: segundo o governo, ao assinar os acordos geral e específico, 

será discutida a reposição do serviço. 

 

O governo se comprometeu a responder oficialmente a todos os pontos acima apresentados, 

mais os referentes aos avisos ministeriais bem como os da pauta geral até no máximo sexta-feira dia 

18/09. E também a criação do Comitê ou GT interministerial no MPOG para encaminhar as questões 

da Carreira. 

 

RETROCEDER, JAMAIS! AVANÇAR SEMPRE! 
 

Brasília, 15 de setembro de 2015 

 

 
 

 
 
  
  


