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INFORMATIVO 67 DO COMANDO NACIONAL DE GREVE 
 

 

  
 

 

 

O Comando Nacional de Greve da FENASPS (CNGF) realizou reunião, nesta quinta-

feira, 1° de outubro, com a coordenadora de Gestão de Pessoas do Ministério de Saúde, Eliana 

Mendonça, e a secretária da Mesa Setorial de Negociação Permanente do mesmo ministério 

(MSNP/MS) Danielle Magalhães, para tratar de diversas questões relativas ao acordo firmado 

com o ministro do Planejamento.  
 

Foi proposto discutir na mesa do SUS a ampliação do prazo para os servidores que 

fizeram a greve em 2012 fazerem a reposição do período da greve. Solicitamos ainda que seja 

fornecido o quantitativo de servidores que serão contemplados na incorporação da Gratificação 

pela média de cinco anos.  
 

Segundo Eliane, hoje há 20 mil servidores do Ministério da Saúde em abono de 

permanência. Propusemos ainda discutir a organização do cumprimento do termo de acordo 

para reposição do período da greve, previsto em realizar em reposição de serviços em sistema de 

mutirão, bem como buscar uma solução para a concessão do adicional de insalubridade e as 30 

horas para os servidores cedidos ao SUS. Considerando a transição de atividades, uma vez que o 

novo ministro da Saúde ainda não tomou posse, ficamos de retornar a fazer uma agenda de 

discussão tão logo estas questões estejam resolvidas. 
 

 

OUTRAS QUESTÕES  
  

TRAMITAÇÃO DO PLS 630/2015: ANISTIA DA GREVE INSS 
 

Ontem o Congresso Nacional adiou para a semana de 5 a 9 de outubro a votação do PLS 

630/2015, que trata da Anistia da Greve de 2009 dos servidores do INSS. Existe uma queda de 

braço envolvendo o presidente da Câmara dos Deputados, do PMDB, Eduardo Cunha, Renan 

Calheiros e o palácio do Planalto, com disputas envolvendo o impeachment, a derrubada dos 

vetos em projetos de reajuste dos servidores do Poder Judiciário, correção no valor das 

aposentadorias e até mesmo a redução de imposto nos preços de combustível.   

 

No próximo período teremos muitas tarefas para serem acompanhadas no Congresso 

Nacional, além do PLS da anistia, estarão sendo votados os projetos que irão junto com Projeto 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/123253
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de Lei do Orçamento Anual (PLOA) da União com alterações nas leis das carreiras, regras de 

aposentadorias e também o ajuste fiscal que propõe reajuste de impostos e ainda poderá acabar 

com o abono de permanência e suspender os concursos públicos. São tarefas de grande 

magnitude que requerem uma grande mobilização dos diversos setores da sociedade e 

principalmente dos Servidores Públicos Federais. 
 

SITUAÇÃO DOS SERVIDORES CEDIDOS QUE ADERIRAM À GREVE 
 

Na audiência realizada com MPOG durante a negociação da Carreira da Seguridade 

Social, foi tratado ainda sobre a situação funcional dos servidores cedidos aos respectivos 

órgãos da Receita Federal do Brasil, do Ministério Público Federal, da Procuradoria Geral 

Especializada, do Tribunal Regional Eleitoral e do Ministério da Previdência, que foram 

punidos com código 28 (falta injustificada). Sobre essa demanda, a Secretaria de Relações do 

Trabalho enviará comunicado informando aos gestores que seja anotado código de greve nas 

fichas funcionais, bem como orientar que estes reponham o período da greve conforme 

estabelecido no acordo firmado entre governo e entidades. 

 

CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS 
 

Foi ainda requerido providências para que sejam resolvidas as questões referentes aos 

atuais problemas que os sindicatos estão enfrentando em relação a fazer novas filiações e 

desfiliações, pois o sistema de consignação tem impedido que os comandos sejam feitos pelos 

sindicatos. Esta questão será resolvida diretamente pela equipe da Secretaria de Relações do 

Trabalho, à medida em que os problemas forem trazidos a FENASPS. 

 

SEMINÁRIO NACIONAL DA AUDITORIA CIDADÃ DA DÍVIDA 
 

A Auditoria Cidadã da Divida realizará Seminário Nacional, como tema A Corrupção e o 

Sistema da Dívida, nos dias 30 e 31 de outubro e 1° de novembro de 2015, em São Paulo/SP. As 

inscrições poderão ser feitas pelo email auditoriacidada@gmail.com. 

 

NOVAS ELEIÇÕES NO SINDPREV-BAHIA 
 

A Justiça Federal da Bahia determinou a realização, no prazo de 90 dias, de novas 

eleições no SINDPREV/BA. Esta é uma decisão muito importante para restabelecer justiça, 

porque a motivação que embasou esta ação foram as ações da atual direção que impediram a 

coleta de votos dos filiados do INSS.  

 

OBS.: A partir desta segunda-feira, 5 de outubro, quando se encerra a greve dos 

servidores da Seguridade Social, o Comando Nacional de Greve será denominado 

Comando Nacional de Mobilização. 

 

A LUTA CONTINUA ATÉ A VITÓRIA! 
 

 

Brasília, 1° de outubro de 2015 
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