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RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL DOS SERVIDORES DO IPHAN 
 

 

Data: 31/07/2020. 

Horário: 16 horas. 

Pauta: Informes; Portarias n°s 175 (de 18 de março de 2020) e 295 (de 23 de julho de 2020); 

Encaminhamentos. 

A reunião foi coordenada pela diretora da CONDSEF/FENADSEF: Jussara Griffo. 

 

Informamos que a Juliana, representante do Coletivo IPHAN, procurou a CONDSEF/FENADSEF para debater a 

organização dos trabalhadores do instituto para mobilização contra o retorno do trabalho presencial pela 

situação da pandemia do COVID. 

Abrimos a fala para a representante do Coletivo IPHAN que colocou a preocupação do retorno ao trabalho 

presencial e apresentou que está sendo debatidas, em âmbito nacional, várias formas de mobilização, e que é 

necessário a CONDSEF/FENADSEF orientar as entidades de base para encaminhar as atividades nos estados, 

também solicitou a implementação de ações jurídicas para garantir o trabalho remoto. 

Foi dada a palavra ao Sérgio Pinto, presidente da ASMINC, que fez a saudação, falou a importância da 

unificação da pauta da Cultura, informou da liminar que a ASMINC ganhou para os trabalhadores filiados à 

Associação da Cultura, proferida pelo desembargador Wilson Alves de Souza no processo 

10322309720204013400. Falou do ofício encaminhado para o Ministério do Turismo do Fórum da Cultura em 

conjunto com a CONDSEF/FENADSEF, para garantir o trabalho remoto dos trabalhadores da Cultura. 

Sérgio Ronaldo, secretário-geral da CONDSEF/FENADSEF, informou que já encaminhou vários ofícios para o 

Ministério da Economia referente ao trabalho remoto, para garantir a integridade da saúde dos trabalhadores 

do setor público, e não obteve retorno algum dos representantes do governo. Esclareceu que a executiva 

debateu depois da solicitação do Coletivo do IPHAN e do ofÍcio do SINTSEP-PA. Ressaltou a importância da 

unificação do setor da Cultura. Informou que a CONDSEF/FENADSEF já deliberou em convocar os encontros 

setoriais e vê a importância de convocar o encontro da Cultura urgente, para debater a pauta e eleger a 

coordenação do departamento. 

O Diretor da Secretaria Jurídica informou que na reunião do Jurídico debateu a liminar da ASMINC e a 

alternativa para barrar o retorno ao trabalho presencial. A orientação da assessoria jurídica é que o sindicato 

de base entre com as ações nos estados para não fechar a porta em âmbito nacional. Orientou que tanto a 

greve convencional ou a sanitária é necessário que as entidades convoquem as assembleias dando publicidade 

ao edital, caso delibere pela greve tem que comunicar com 72 horas de antecedências. Informou que a greve 

sanitária é um debate novo e não tem jurisprudência, ainda vai acontecer, quando houver a greve. 
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Esclareceram alguns pontos da Instrução Normativa n° 65, que estabelece orientações, critérios e 

procedimentos para a implementação de programa de gestão (trabalho remoto). Observamos que tem vários 

problemas para os servidores na instrução normativa e vai sair um parecer jurídico referente à 

regulamentação. 

Sérgio Ronaldo informou que IN 65 não atende aos trabalhadores do IPHAN, pois vai demorar no mínimo 60 

dias para ser implementada pelo interesse da administração pública. 

Foram levantados vários pontos dos representantes do Coletivo do IPHAN referente à greve (convencional, 

sanitária): boicote ao trabalho presencial; a situação dos trabalhadores em estado probatório; a preocupação 

da ampliação do debate com o setor Cultura, já que as datas dos outros setores estão bem dilatadas; as ações 

jurídicas; quem é responsável em convocar as assembléias; o assédio moral com a portaria; o quadro sanitário 

dos pais; a preocupação do deslocamento de ônibus, que hoje é uma das grandes formas de infecção. 

 

Foram apresentados os seguintes encaminhamentos: 

 Que a CONDSEF/FENADSEF oriente as entidades filiadas a entrarem com ações judiciais para garantir o 

trabalho remoto dos trabalhadores do IPHAN urgente; 

 Que a CONDSEF/FENADSEF oriente as entidades filiadas a convocarem assembleias do setor da Cultura 

entre os dias 03 e 05/08/2020, online ou presencial, garantindo o distanciamento social, para debater a 

mobilização dos trabalhadores contra o retorno do trabalho presencial e eleição dos delegados para o 

Encontro da Cultura; 

 Encontro do setor Cultura no dia 08/08/2020; 

 A reunião também avaliou que a não mobilização dos outros setores da Cultura não vai interferir na 

mobilização do IPHAN, o processo de portaria semanal está sendo um assédio aos trabalhadores e 

afetando as condições emocionais. 

 A CONDSEF/FENADSEF vai orientar as entidades para fazerem os esclarecimentos jurídicos da greve nas 

assembleias dos locais de trabalho. 

Depois de um grande debate que teve 91 participantes, agradecemos a presença e o debate riquíssimo e 

encerramos a reunião. 

Brasília-DF, 31 de julho de 2020. 

 

 

 

Diretora Executiva da Condsef/Fenadsef 


