Relatório da Reunião da Condsef/Fenadsef no Ministério do
Planejamento (MPOG)
Data: 27/04/2018.
Pauta: Demandas da Condsef/Fenadsef.
Presentes: MPOG (Paulo Campolina, José Borges e Fremy Silva); CONDSEF (Sérgio
Ronaldo, Jussara Griffo, Denilma Magalhães, Antônia Ferreira, Edilson
Muniz e Luís Cláudio.

Dando continuidade as tratativas das demandas pendentes dos acordos
celebrados entre a Condsef e o Governo Federal em 2015 e 2016, iniciando por termos
solicitado ao MPOG retorno da proposta da Condsef, que apresentou de retomar os
debates sobre os temas pendentes dos acordos assinados.
Os gestores do M. Planejamento mantém a mesma sistemática, de considerar
impraticáveis a constituição dos grupos de trabalhos e retomada dos debates que
significam impactos orçamentários. Continuam afirmando que o que for de impactos
financeiros (reajustes, reestruturações de carreiras e similares) o MPOG não tem
autorização para encaminhar.
Informamos aos gestores do MPOG que, conforme acertado na última reunião
(dia 27/03), ficou combinado que os órgãos que estão negociando com as entidades
sindicais e têm entendimentos sobre temas específicos, como a Saúde, Defesa, Meio
Ambiente, Cultura, etc., estes podem ser debatidos no MPOG. Pois o Planejamento já
tem o aval dos setores, bem como, avisos ministeriais. Ficando determinado os
seguintes encaminhamentos:
 Saúde: A Condsef/Fenadsef enviou para o MPOG cópia do Aviso Ministerial que
trata dos temas pontuais do setor Saúde (Reestruturação da Carreira, Gacen/Gecen,
Saúde Indígena);
 Ministério da Defesa: Sobre o Termo de Acordo nº 09/2015, o MPOG informou que
está debatendo internamente com o Ministério da Defesa, quando chegarem a um
bom termo irão convocar a Condsef/Fenadsef para tratar do tema;
 Outros Setores (Ambiental, Cultura, Incra, Fazendários, PGPE, etc.): Ficamos de
reenviar memoriais sobre os vários temas pendentes desses setores;
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 Saúde Suplementar (Planos de Saúde): Os gestores do MPOG, conforme tinha
informado em reunião anterior, afirmaram que estão em fase final de fechamento
dos estudos, sobre a parte do Executivo no financiamento dos planos de saúde, com
previsão de ter uma proposta no mês de maio;
 Mandato Classista: Voltamos a cobrar do governo o retorno dos servidores que
estão liberados para exercer mandato classista para a folha de pagamento, com
ressarcimento pela entidade sindical. Fomos comunicados que será editado um
decreto que vai atender o nosso pleito, apresentando um prazo de até o final de
junho/2018, para a publicação do decreto;
 Corte de Ponto por participação em greves: Solicitamos ao MPOG a retomada das
discussões sobre corte de ponto de servidores que participaram de processos de
mobilizações/greves nos últimos períodos - os gestores do MPOG informou que a
Condsef deverá negociar primeiro com os setores/gestores de cada órgão, para em
seguida levar o tema ao MPOG.
Brasília-DF, 30 de abril de 2018.

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef
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