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RELATÓRIO DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA ECONOMIA 
 

 

Dia: 28/08/2019. 
 

Ministério da Economia: José Borges de Carvalho Filho (Coordenador-Geral de Negociação 
Sindical no Serviço Público) e Fremy de Souza e Silva (Coordenador-
Geral de Estudos Normativos das Relações de Trabalho). 

 

Condsef/Fenadsef: Gilberto Jorge, Jussara Griffo e Rogério Expedito. 
 

Pauta: Demandas dos Servidores da Saúde. 

 

 

1. Reajuste Salarial 

O Ministério da Economia reafirmou para a Condsef/Fenadsef que não tem negociação de 
reajuste salarial ou qualquer incremento que acarreta impacto no orçamento para os 
servidores no geral. 

2. Plano de Saúde 

Solicitamos ao governo responder, oficialmente,  a proposta do reajuste da per capita às 
entidades, conforme tabela já protocolada nos Ministérios da Saúde e da Economia. 

3. Concurso Público 

Solicitamos ao governo que faça concurso para médico do trabalho, engenheiro e técnico, 
tendo em vista que o Ministério da Economia mandou os ministérios realizarem novos 
laudos para pagar a insalubridade e/ou periculosidade para quem atua nas áreas de risco. 
Sendo que a maioria dos ministérios não tem profissionais para realizarem tais laudos. 

Pedimos também que o  Ministério da Economia utilize os médicos e engenheiros da 
Fundacentro. 

O Ministério informou que autorizou a contratação de profissionais para realizarem os 
laudos, o problema é que não tem dinheiro. 

4. Insalubridade 

O governo realmente tomou a decisão de suspender o pagamento, pois descobriu que vários 
servidores estavam recebendo irregular. 

Sabe das ações judiciais, e informou que a Conjur do Ministério está cuidando disso. 

Aqueles servidores que os laudos forem positivos receberão retroativo. 

A Condsef/Fenadsef questionou o método do governo, ter cortado de todos, quando deveria 
fazer primeiro os laudos e, aí sim, verificar quem tem direito ou não. 
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5. Contagem do Tempo Especial 

Relatamos a posição do governo Temer, através do antigo Ministério do Planejamento, que 
além de não acatar uma ordem judicial (em parte), suspendeu todos os processos em 
andamento, dos servidores que muitos estão precisando deste tempo para se aposentar. 

O governo pediu de novo a documentação. Repassamos e explicamos passo a passo. Ficaram 
de analisar e nos dar um retorno o mais breve possível. 

Lembrando que a Condsef/Fenadsef já orientou as filiadas a entrarem na justiça. 

 

6. Aposentados 

Devido ao Decreto 9498, que centraliza os aposentados no Ministério da Economia, 
solicitamos que o governo nos encaminhe um quadro, por estado, onde o servidor 
aposentado vai se dirigir a partir de agora. Exemplo: Ministério da Cultura ou Meio 
Ambiente do Estado do Ceará. Ele nos informou que haverá no estado um setor do 
Ministério da Economia que atenderá o aposentado. 

Pedimos então a lista desses locais. 

7. Modificação da Lei da Gacen 

Solicitamos uma reunião conjunta com os ministérios da Saúde e da Economia para dar 
prosseguimento as negociações sobre este tema. 

Lembrando que a Condsef/Fenadsef já protocolou uma minuta contendo as propostas de 
mudanças. 

 
Por último, solicitamos uma reunião com o governo, em conjunto com o Fonasefe, para discutir 
as Consignações, Liberação de Dirigente Sindical e Per Capita. 

 
Brasília-DF, 28 de agosto de 2019. 

 
 

 

 

 

 

Direção da Condsef/Fenadsef 


