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EDITAL DE CONVOCAÇÃO/PROGRAMAÇÃO 
 
A Diretoria Executiva do SINTSEP-GO, com base no § Único do art. 63 e art. 66 do Estatuto do Sindicato dos 
Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás – SINTSEP-GO aprovado em Plenária de seu 1o. 
Congresso realizado nos dias 22 e 23.04.89, com modificações estatutárias efetuadas na Assembleia-Geral de 
16.12.93 e nas Plenárias dos III e IV Congressos realizados em 27 e 28/10/95 e 18, 19 e 20/11/97, e na Assembleia 
Geral Extraordinária em 15/09/2014, quando foi consolidado seu estatuto, CONVOCA o seu X Congresso para os dias 
12, 13 e 14 de dezembro de 2014, a realizar-se no GOLDEN DOLPHIN HOTEL, sito à Av. Ministro Elias Bufáiçal, Gleba 
I, na cidade de Caldas Novas/GO, bem como, com base no art. 57 a Assembleia Geral Ordinária para apreciação e 
aprovação da prestação de contas do período de 1° de janeiro a 31 de outubro de 2014. 
 
Os trabalhos obedecerão a seguinte programação: 
 
 :: Dia: 12 de Dezembro de 2014 
-Inscrições: 14:00h às 18:00h 
-Jantar: 19:00 às 20:30 HS 
-Abertura : 20:30 às 21:00 
-Leitura e Ap. do Regimento Interno: 21:00h às 21:30h 
 
:: Dia: 13 de Dezembro de 2014 
-Inscrições 8:00h às 10:00h 
-Informes Gerais: 08:00h às 08:40h 
-Anál. de Conjunt. Nac. e Intern. : 08:40h às 11:00h 
-Debate: 11:00h às 12:30h 
-Almoço: 12:30h às 13:30h 
-Balanço do SINTSEP-GO e da Luta dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Plano de Lutas/Pauta de 
Reivindicações): 13:30h às 15:00h 
-Debate: 15:00h às 16:30h 
-Intervalo: 16:30h às 17:00h 
-Trabalho de Grupo: 17:00h às 20 horas. 
-Jantar: 20 horas 
 
:: Dia: 14 de Dezembro de 2014 
-Apres. Cultural e Confraternização: 8h30 às 9h30 
-Prestação de Contas : 9:30h às 10:30h 
-Plenária Final e Encerramento: 10:30h às 11:30h 
-Assembleia Extraordinária: 11:30 às 12:00h 
-Almoço: 12:00h às 14:00h 
 
 
O X Congresso do SINTSEP-GO e a Assembleia Geral Ordinária têm o seguinte temário: 
  
-Informes Gerais 
-Análise de conjuntura Nacional e Internacional; 
-Balanço do SINTSEP-GO e da luta dos trabalhadores(as) no Serviço Público Federal; 
-Plano de lutas; 
-Pauta de reivindicações; 
-Prestação de contas do período de 01 de janeiro a 31 de outubro de 2014. 
 
-Delegados: A escolha de delegados seguirá um critério misto. Serão delegados e delegadas de base e seus suplentes 
que tiverem participado de no mínimo três quartos das plenárias sindicais de base no período de 21 de fevereiro 
2014 a 10 de outubro de 2014. Será também eleito um delegado ou uma delegada para cada trinta filiados ou por 
fração superior a quinze. O quorum para a eleição de delegados é de no mínimo dez presentes. Para cada local de 
trabalho ou órgão com um mínimo de quinze filiados que alcance o quorum de dez votantes poderá ser eleito um 
delegado. Para efeito de se obter quorum será permitida eleição conjunta de dois locais ou órgãos. Os aposentados 
e pensionistas poderão participar das escolhas de delegados em seus próprios órgãos ou através de assembleia 
específica. 



 
-Suplentes: Haverá suplentes para um terço dos titulares. 
 
-Prazo: Todas as Assembleias para eleição de Delegados (as) devem, ser realizadas no período de 20/10 a 07/11 de 
2014, conforme o que se segue: AGU, CASAI, CONAB, CULTURA, CNEM, DNPM, DNIT, IBAMA, INMET, INMETRO, 
MAPA, 7ª CSM, SRTE ANEXO, SPU – deverão eleger um (01) delegado cada e seu respectivo suplente e INCRA – 
deverá eleger (3) três delegados e seus suplentes. 
 
-Tese: Qualquer filiado (a) poderá apresentar tese dentro do temário. O sindicato garante a publicação das teses que 
forem apresentadas até as 18:00 horas do dia 14 de novembro de 2014 (sexta-feira), subscritas por pelo menos 10 
(dez) filiados (as) de no mínimo 3 (três) órgãos diferentes. 
 
-Despesas: O SINTSEP-GO custeará todos os gastos com infraestrutura, transporte, alimentação e hospedagem dos 
(as) delegados (as). Não se pagará, porém, qualquer ajuda de custo em pecúnia, ou qualquer despesa extra, exceto 
em caso de problema de saúde; nem se custeará quaisquer despesas de familiares dos(as) delegados(as) ou 
observadores(as) no Congresso. 
 
Casos omissos e recursos: serão resolvidos no Congresso. 
 
Goiânia-GO, 15 de dezembro de 2014. 
 
Vicente Gonçalves Ribeiro 
Presidente 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



X CONSINTSEP/GO – REGIMENTO INTERNO 
 

 Artigo 1º – O X Congresso do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL NO ESTADO DE 
GOIÁS – SINTSEP-GO – instalar-se-á às 20h30 do dia 12 de dezembro de 2014, para deliberar sobre o seguinte 
temário: 
 
- Informes Gerais; 
- Análise de conjuntura Nacional e Internacional; 
- Balanço do SINTSEP-GO e da luta dos trabalhadores (as) no Serviço Público Federal; 
- Plano de lutas; 
- Pauta de reivindicações; 
- Prestação de contas de 1º de janeiro a 31 de outubro de 2014. 
 
Artigo 2º - São delegados com direito a voz e voto, os filiados, eleitos em Assembleia Geral por local de trabalho, os 
membros da Diretoria, titulares e suplentes, e Conselho Fiscal, titulares e seus suplentes, observando os seguintes 
critérios: De um lado, serão delegados(as) aqueles diretores(as) e/ou delegados(as) de base que tiverem participado 
de, no mínimo, três quartos das plenárias sindicais de base. Por outro lado, será também eleito um delegado ou uma 
delegada para cada trinta filiados, ou fração superior a quinze. O quorum para eleição de delegados é de no mínimo 
dez presentes. Para cada local de trabalho ou órgão com o mínimo de quinze filiados que alcance o quorum de dez 
votantes poderá ser eleito um delegado. Para se alcançar os números mínimos, podem-se aglutinar dois locais ou 
órgãos. São delegados e delegadas os(as) aposentados e aposentadas e pensionistas eleitos(as) em Assembleia 
Específica ou nas Assembleias de seus próprios órgãos. 
 
§ 1º - Todas as assembleias para eleição de delegados(as) devem ser realizadas no período 20 de outubro a 07 de 
novembro/2014. Sua convocação e a comunicação à diretoria devem ser feitas com antecedência mínima de 15 dias. 
 
§ 2º – Para os delegados(as) eleitos(as), haverá suplentes no equivalente a 1/3 dos titulares, garantindo-se o mínimo 
de um suplente. 
 
Artigo 3º - São observadores, com direito a voz, os(as) filiados(as) que não tenham sido eleitos em Assembleia 
realizadas em seus locais de trabalho e os suplentes presentes. 
 
Artigo 4º - A abertura dos trabalhos será feito pelo presidente do SINTSEP-GO. 
 
Artigo 5º - As mesas coordenadoras das atividades serão compostas por 01 coordenador e 02 relatores. 
 
Artigo 6º - As deliberações em plenárias serão tomadas por maioria simples. 
 
Artigo 7º - Cada orador terá o tempo de 03 (três) minutos para fazer uso da palavra, exceto os expositores de temas 
específicos. 
 
§ Único – Havendo um número de inscrições que exceda o tempo programado, esse prazo de 3 min. (três minutos) 
será reduzido para 1 min. (um minuto). 
 
Artigo 8º - Após a instalação da mesa (atividades e grupos) e esclarecido a dinâmica, a mesa abrirá as inscrições e 
encerrará as mesmas durante a fala do 3º (terceiro) orador. 
 
Artigo 9º - No momento em que a mesa colocar em regime de votação um assunto, não será aceito nenhum pedido 
de esclarecimento, questão de encaminhamento ou qualquer outro tipo de questão. 
 
Artigo 10 - Caso a plenária/grupo não se sinta esclarecida para votar, a mesa procederá à nova defesa a favor e 
contra por duas vezes e procederá a votação. 
 
Artigo 11 - A plenária do Congresso é o seu Órgão máximo de deliberação. 
 
Artigo 12 - Os grupos de trabalhos serão compostos por delegados/as e observadores/as. 
 



Artigo 13 – Os grupos de trabalhos serão compostos por 01 coordenador, 01 secretário e 01 relator, eleitos pelos 
membros que compõem o grupo. 
 
Artigo 14 – Os grupos de trabalhos se aterão às discussões constantes da pauta. 
 
Artigo 15 – O evento relacionado com a Assembleia Geral Ordinária do SINTSEP-GO para apreciação e aprovação da 
prestação de contas do período de 1° de Janeiro a 31 de outubro de 2014, reger-se-á na forma preceituada e 
estabelecida no art. 54 do Estatuto. 
 
Artigo 16 – Os casos omissos nesse regimento serão decididos pela plenária. 
 
Artigo 17 – O X Congresso do SINTSEP-GO encerrar-se-á no dia 14/12/2014. 
 
Caldas Novas - Goiás, 12 de dezembro de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONJUNTURA INTERNACIONAL 
 

No cenário internacional, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), já se 
fala na recuperação do PIB de países como EUA (2,1%/3,1%); Inglaterra (3,1% /2,8%) nos anos de 2014 e 2015, assim 
como também o Canadá caminha de forma contínua e tranqüila para emergir da crise. No entanto, a maioria dos 
países do Bloco Europeu e o Japão carecem ainda de estímulos, pois ainda não acharam o seu rumo. Entre os 
emergentes China e Índia crescem mais fortemente. Na Rússia, além dos problemas econômicos, a disputa de 
território com a Ucrânia fez com que alguns países cortassem suas relações comerciais com o país. 
 
De acordo com Márcio Pochmann, o PIB mundial gira em torno de US$ 75 trilhões. Repartido de forma equânime 
entre os seus 7,2 bilhões de habitantes, cada um receberia US$ 10,5 mil em 2013 (R$ 23,6 mil). Sabemos, porém, 
que isto está muito longe da realidade. Hoje os ditos países ricos – formados pela União Européia e América do 
Norte – detêm 51% da economia global (até 1990 era 62,5%). O restante está divido em dois grandes blocos de 
economia, o Brics (Brasil, Rússia, China e África do Sul) com 21,2% (até 1990 era 7,9%), ficando o restante para os 
demais países. 
 
Essas mudanças no cenário mundial, a criação recente do Banco dos Brics (criado nos mesmos moldes do FMI e do 
Banco Mundial), os diversos conflitos internacionais entre Palestina e Israel, Coréia do Norte, Iraque, Síria, Península 
Arábica, China x Japão (ilhas nos mares do leste e sul chinês), Sudão x Sudão do Sul, Paquistão, Irã e Mianmar 
apontam para uma nova partilha da economia mundial, na qual segundo Pochmann, os Brics poderão alcançar um 
terço do PIB global, restando para União Européia e Estados Unidos apenas um quinto. 
 
Cabe a nós, servidores públicos, debater a participação do Brasil nesta nova configuração da economia global, sendo 
protagonista na construção de uma política de forte crescimento econômico que consiga avançar, inclusive, nas 
questões sociais, com união internacional dos trabalhadores contra a precarização.  
 

 
CONJUNTURA NACIONAL 

 
“Com o mundo morrendo de amores pelo que aconteceu no Brasil desde 12 de junho, o país sai com a imagem 
valorizada aos olhos de boa parte do planeta. Se a seleção deu vexame, a organização do Mundial de futebol não 
decepcionou. Não houve caos aéreo, apagão, falta de internet nos estádios ou problemas de segurança.” Este é o 
quadro que tem sido repassado para todos os brasileiros. Neste sentido, é necessário que façamos uma reflexão 
sobre as inúmeras obras que ainda estão em fase de acabamento e que seriam, pretensamente, o legado da copa. 
Será que serão efetivamente concluídas? A qual custo? E as manifestações foram devidamente divulgadas? Será que 
se respeitou efetivamente a democracia? Será que o sucesso do evento vai resolver os problemas de logística do 
Brasil, baixar os custos de produção, criar novas oportunidades econômicas? 
 
De acordo com Marcelo Proni, diretor associado do Instituto de Economia da Unicamp (Universidade de Campinas), 
entre as possibilidades que surgiriam para o país com a Copa estão o fechamento de acordos bilaterais e a atração 
de novos investimentos. Segundo ele, isso é possível porque o torneio transcorreu sem violência, caos em 
aeroportos ou falta de organização. A lembrança que fica é a de um país alegre e que recebe bem os visitantes. 
 
No entanto, precisamos continuar mantendo nossa preocupação, pois o novo governo deve continuar apostando na 
continuidade da política neoliberal e na sua concepção do Estado mínimo. A princípio acreditava-se que a 
polarização inicial, entre PT (que Governou com Lula e Dilma de 2003 a 2014) e PSDB (que Governou com FHC de 94 
a 2002), seria quebrada pela então candidata Marina Silva, após a morte de Eduardo Campos isto mudou. Por um 
momento, se vislumbrou uma possível virada de Marina Silva, que a princípio parecia ser capaz de implantar as 
mudanças pelas quais a população tanto ansiava. No entanto, em meio ao processo, sua prática e seu discurso se 
perderam, expondo fragilidades que seus adversários souberam explorar, sobretudo no terreno do conservadorismo 
religioso, da vanguarda ecológica e da modernidade econômica, levando-a a um comportamento evasivo do ponto 
de vista ideológico. 
 
Todos esses aspectos, aliados aos ataques promovidos pelo PT e PSDB, permitiram a recuperação da campanha de 
Aécio, levando-o para o segundo turno com Dilma. O tucano não escondeu que no seu governo daria continuidade 
as práticas de FHC, afirmando que extinguiria 22 ministérios, pondo em prática também o seu famoso “choque de 



gestão”, com contenção de despesas via demissões, PDVs e artifícios privatistas de toda ordem. Abordou também a 
chamada “meritocracia”, cujos resultados temos visto em Goiás, sendo uma das políticas de gestão aplicadas por 
Marconi Perillo (que para infortúnio dos goianos foi reeleito). 
 
Aécio dizia ainda que teria como uma de suas metas prioritárias a mudança no comércio exterior, voltando-se 
novamente para mercados como EUA e Europa, deixando em segundo plano as relações com o MERCOSUL e 
fragilizando – ao nosso ver – o papel do país dentro do Brics. Além disso, ameaçou também que se eleito daria 
autonomia ao Banco Central. 
 
Com a bem recebida vitória de Dilma – tendo em vista que a outra opção seria algo bem mais trágico para o Estado 
brasileiro – vamos novamente ter o PT controlando nossos destinos. O partido há muito se esqueceu de suas 
bandeiras históricas, mantendo de 2003 para cá o mesmo projeto neoliberal, reformando a previdência, privatizando 
portos, estradas, ferrovias e aeroportos (sob a denominação de “concessão”), deixando de lado a reforma agrária e 
investindo pesado no agronegócio, subsidiando-o fortemente, isentando de impostos as indústrias e esquecendo-se 
de taxar as grandes fortunas, sem promover uma reforma tributária que tire o peso dos impostos das costas dos 
trabalhadores. 
 
Embora destaquemos avanços importantes nas áreas de educação e saúde, e também na divisão de renda, 
ressaltamos que ainda estamos distantes de alcançar um “estado do bem estar social”. Os investimentos em Saúde, 
Educação, Transporte, Segurança – e o fortalecimento da administração pública (valorizando os serviços e o servidor 
público) – ainda estão muito aquém do desejado. Na contramão deste pensamento, preferem continuar investindo 
num estado Privatizante, apostando na parceria público/privada e, principalmente, transferindo responsabilidades 
de Estado para as Organizações Sociais. Na política econômica, o partido mantém a mesma tese de fazer o chamado 
superávit primário e de investir nos empresários e banqueiros. 
 
Nós, enquanto servidores públicos, partícipes dos movimentos sociais e integrados aos anseios da sociedade, temos 
por obrigação fortalecer todos os mecanismos de pressão popular a fim conferir ao governo condições para a 
realização das reformas tão necessárias ao desenvolvimento do país, sob a ótica dos trabalhadores. Dentre elas as 
reformas política, agrária, urbana, tributária e outras mudanças que assegurem a igualdade de direitos econômicos, 
sociais e civis. Para garantir uma verdadeira reforma política, o Sintsep-GO apoia os movimentos sociais na 
viabilização de uma Constituinte Exclusiva e Soberana no país, para a realização da reforma política, tendo em vista 
que dificilmente sairá do Congresso Nacional uma proposta que nos contemple. Segundo o Diap, o Congresso 
brasileiro não possui uma composição tão conservadora quanto a atual desde o ano de 1964, no qual ocorreu o 
golpe militar. 
 
Neste caso, nossas esperanças estão pautadas no compromisso político assumido por Dilma que, em reunião com a 
“FRENTE EM DEFESA DOS SERVIÇOS E SERVIDORES PÚBLICOS” (encabeçada por CNTSS – Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Saúde e Seguridade Social; CONDSEF – Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal; SINAGÊNCIAS – Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Agências Reguladoras; CNTE – Confederação 
Nacional dos Trabalhadores em Educação e CUT – Central Única dos Trabalhadores), afirmou estar disposta a 
debater com as entidades e a sociedade onze propostas apresentadas pelo conjunto de entidades, que são as 
seguintes: 
 
• Definir instrumentos de gestão para identificar e corrigir as distorções salariais que ainda existem; 
• Definir Diretrizes Gerais de Carreira; 
• Concluir o processo de readmissão dos Demitimos e Anistiados do governo Collor; 
• Estudar a incorporação às aposentadorias da média dos valores das gratificações dadas aos salários nos cinco anos 
anteriores à saída do funcionário do serviço ativo; 
• Avançar no diálogo com os servidores públicos; 
• Ampliar os concursos públicos para recompor a mão de obra (nos próximos quatro anos, cerca de 60% dos 
servidores poderão se aposentar) e manter a política de expansão dos serviços públicos; 
• Recompor as perdas dos benefícios dos servidores públicos federais (auxílio-saúde, alimentação, creche, etc); 
• Definir uma política salarial para os servidores que permita a recomposição de perdas inflacionárias; 
• Continuar a política de substituição de mão de obra terceirizada no serviço público por servidores concursados; 
• Perseguir a isonomia de benefícios entre os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário; 
• Cumprir pontos eventualmente pendentes dos acordos coletivos firmados com os servidores federais. 
 



 Além deste compromisso político, a Presidenta – no seu primeiro discurso após as eleições – afirmou que quer fazer 
um governo de ampla unidade com a sociedade e com os diversos segmentos e movimentos sociais que a 
compõem... Vamos acreditar, mas vamos, sobretudo cobrar seu cumprimento! 
 
Por isso o X Congresso do SINTSEPGO tem a obrigação de sair alicerçado por propostas que reiterem e cumpram, na 
íntegra, todas as resoluções, encaminhamentos e planos de luta construídos pela CONDSEF, principalmente aqueles 
deliberados pelos encontros dos diversos setores que fazem parte da CONDSEF (dias 20 e 21/11/2014) e por sua 
Plenária Nacional (22 e 23/11/2014). 
 
Um fator que poderá alterar todas as discussões e deliberações a serem tomadas por nós e pelo próprio governo é o 
escândalo da Petrobrás, a direita apoiada maciçamente pela mídia, tem procurado fazer o possível e o impossível 
para caracterizar via o mesmo, a possibilidade de uma nova CPI, na qual ou da qual espera reunir elementos para um 
possível impeachment da Presidenta Dilma, portanto qualquer análise de conjuntura que se fizer a partir de agora 
tem que levar em conta, mais essa tentativa da direita de ocupar o poder de forma antidemocrática. 
 
NEGOCIAÇÕES 
Não podemos negar que elas ocorreram. Porém, na prática ainda não recuperaram as nossas perdas e – sem medo 
de errar – podemos afirmar que o investimento maior foi nas gratificações de desempenho, o que se traduz em 
grandes perdas na hora da aposentadoria. 
 
O governo não apostou no fortalecimento das carreiras. Ao contrario, incentivou a criação somente de carreiras 
típicas de estado e nas Gratificações Produtivistas (só para ter uma noção no final do governo FHC tínhamos menos 
de 40 gratificações; hoje temos mais de 200) aumentando em muito as nossas distorções salariais. 
  
SAÚDE DO TRABALHADOR 
Por décadas, o servidor trabalhou em locais e condições insalubres, sem que houvesse e haja um reconhecimento 
por parte do governo do nexo causal que levaram muitos ao adoecimento e ao óbito. Pior ainda é que a emenda do 
senador Paim, que regulariza a questão da aposentadoria especial, segue sem apoio do governo no Congresso 
Nacional. 
 
BALANÇO DO MOVIMENTO 
Este ano, em que pesem as Marchas populares, atos e outras atividades dos movimentos sociais, mesmo tendo uma 
avaliação de um ano atípico por conta das eleições e da copa do mundo, não conseguimos colocar a categoria nas 
ruas. 
 
Mesmo fazendo todo um balanço da necessidade de anteciparmos a ultima parcela dos 15,8% de janeiro de 2015 
para 2014, de garantir o cumprimento dos acordos, o aumento dos benefícios, o cumprimento da convenção 151 da 
OIT e a média dos últimos 5 anos das gratificações, entre outros, nossas atividades assim mesmo foram todos 
esvaziadas. 
 
Algumas Plenárias chegaram a deliberar pela greve. No entanto, quando a posição era levada à categoria, os 
servidores, em sua maioria, posicionavam-se dizendo que não estavam preparados, ou seja, não conseguimos 
construir uma greve geral no setor publico federal. 
 
Ainda assim tivemos greve da Cultura, dos técnicos das Universidades, do IBGE, dos companheiros e das 
companheiras dos Institutos Federais de Tecnologia, que não avançaram em relação ao comprimento dos acordos e 
da Pauta de reivindicações. Mas avaliamos que houve vitória em relação ao enfrentamento político com o governo, 
até porque os companheiros saíram preparados para um novo enfrentamento. Para tal, é necessário que nos 
juntemos a eles e aos diversos segmentos organizados ou não da sociedade na construção de um calendário que nos 
faça acumular forças e estratégias para um novo e unificado movimento. 
 
É importante, porém, que façamos uma reflexão sobre a atuação do Sintsep-GO durante este período, e dos quase 
dois anos dessa nova direção, capitaneada pelo companheiro Vicente Gonçalves Ribeiro. Vejamos as promessas de 
campanha: 
 
-Reforma da sede do Sintsep-GO e melhorias na Casa de Apoio José Genuíno; (OK) 
-Continuidade no processo de atualização e modernização da Comunicação, Informática e Assessoria Jurídica; (OK) 



-Renovação na frota de veículos do Sintsep-GO; (OK) 
-Implantação de mais delegacias sindicais, de acordo com as necessidades políticas e administrativas do sindicato; 
(OK) 
-Realização de planejamento estratégico do Sintsep-GO, sempre no primeiro trimestre de cada ano do mandato; 
(OK) 
-Realizar o X CONSINTSEPGO; (OK) 
-Continuidade dos cursos de iniciação à informática para aposentados e pensionistas (02 turmas por trimestre), bem 
como ampliação da grade de cursos oferecidos para toda a base; (OK) 
-Implantação do projeto CineSINTSEPGO, com a exibição mensal de um filme, seguido de debate sobre seu 
conteúdo; (OK) 
-Continuidade na realização das Assembleias por local de trabalho na capital e interior (no mínimo uma vez por 
semestre); (OK) 
-Reformulação e modernização do site da entidade; (OK) 
No que se refere aos compromissos políticos, o Sintsep-GO sempre primou por participar e estar presente em todos 
os atos, fóruns e eventos promovidos pela CONDSEF e CUT. Para comprovar a veracidade das nossas afirmações, 
vamos relembrar algumas de nossas participações: 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SINTSEP-GO DO ANO DE 2013 

-18, 19, 20 de FEVEREIRO – Plenária Nacional da CONDSEF, participaram 23 pessoas foi uma van e 1 carro; 

-18 DE MARÇO – Plenária Nacional da Condsef – participaram 13 pessoas/uma van; 

-22,23 e 24 de ABRIL – Plenária Nacional da CONDSEF e Ato Nacional – participaram 22 pessoas/ 1 van e 1 carro, 1 
ônibus da cidade de Ceres com 38 servidores, 1 ônibus da cidade de Nova Glória com 20 servidores, 1 ônibus da 
cidade de Valparaíso/Luziânia com 10 servidores, 2 ônibus da cidade de Goiânia com 57 servidores, 1 ônibus da 
cidade de Caldas Novas com 21 servidores, 1 van da cidade de Campos Belos com 7 servidores, 1 Micro ônibus da 
cidade de Morrinhos com 16 servidores, 1 Micro ônibus da cidade de Rio Verde com 14 servidores, 1 ônibus da 
cidade de Anápolis com 27 servidores, 1 ônibus da cidade de Formosa com 33 servidores. Totalizando 265 filiados 
participantes; 

-12 DE JUNHO – Ato Público Campanha Salarial Unificada 2014, com concentração na Praça do Bandeirante 
(participaram cerca de 30 servidores do Sintsep-GO, participaram servidores das cidades de Goiânia/Senador 
Canedo/Trindade/Inhumas/Aparecida de Goiânia); 

-05 DE AGOSTO – Ato em Brasília Saúde + 10 – participaram 8 servidores; 

-12 de AGOSTO – Plenária Nacional da CONDSEF – participaram 15 servidores/uma van; 

-30 de AGOSTO – Ato dia Nacional de Paralisações em Goiânia – participaram de 30 a 40 pessoas; 

-18 de SETEMBRO – Ato contra PL 4330 participaram 15 pessoas/uma van; 

-30 de SETEMBRO – Ato Saúde + 10 em Brasília – participaram15 servidores/uma van; 

-11 a 15 de DEZEMBRO – 42 servidores participaram do Congresso da Condsef. 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SINTSEP-GO DO ANO DE 2014 

 -05 de FEVEREIRO – Ato Nacional referente Campanha Salarial participaram 22 pessoas/1 van e 1 carro; 1 ônibus da 
cidade de Goiânia com 32 servidores; 1 Van da cidade de Aparecida de Goiânia com 09 servidores; 1 ônibus da 
cidade de Formosa com 32 servidores; 2 Carros da cidade de Luziânia com 11 servidores; 1 Ônibus da cidade de 
Ceres com 21 servidores. Totalizando 127 filiados participantes; 

-19 e 20 de MARÇO – Plenária da CONDSEF e ato campanha Salarial participaram 25 servidores/1 van e dois carros; 

-07 e 08 de MAIO – Plenária Nacional da Condsef e Ato Campanha Salarial – participaram 24 servidores/uma van e 
dois carros. Participaram do ato: um ônibus da cidade de Anápolis com 20 servidores, um ônibus da cidade de 
Formosa com 30 servidores, um ônibus da cidade de Goiânia com 38 servidores, dois carros Valparaíso/Luziânia com 
10 servidores. Totalizando 122 filiados participantes; 

-29 e 30 de MAIO – Plenária da CONDSEF e ato em Brasília – participaram 14 pessoas/uma Van. Um ônibus da cidade 
de Morrinhos com 21 servidores, 1 micro da cidade de Rio Verde com 14 servidores, 1 ônibus da cidade de Formosa 



com 30 servidores, 2 carros da cidade de Posse com 9 servidores, um ônibus da cidade de Porangatu com 14 
servidores, um ônibus da cidade de Caldas Novas com 20 servidores, um ônibus da cidade de Campos Belos com 08 
servidores, dois carros da cidade de Luziânia com 12 servidores, um micro-ônibus da cidade de Jataí com 12 
servidores. Totalizando 154 servidores participantes; 

-07 de JUNHO – plenária da CUT – participaram 16 servidores; 

-25 a 27 JUNHO – nove servidores participaram da Conferência de Saúde do Trabalhador. 

Feito isso, queremos agradecer a todos e todas que estiveram juntos conosco nessas jornadas, ao mesmo tempo 
dizer que esse é o momento de se fazer as críticas que se fizerem necessárias. O Sintsep-GO é a nossa casa e a nossa 
trincheira de luta, por isso entende que qualquer disputa que se fizer necessária no âmbito do mesmo, tem que ser 
límpida e transparente, buscando fortalecer ainda mais nossa entidade e nossa categoria. 

 

CALENDÁRIO 
Temos que nos concentrar em fazer o máximo possível de assembléias de base, buscando fechar com uma grande 
Plenária Nacional da Condsef em Novembro e que, antecedendo a mesma, possamos fazer as Plenárias ou encontros 
setoriais buscando definir um único plano de lutas para a campanha salarial de 2015, nunca nos esquecendo de 
juntarmos nossas forças à CUT, MST, CONLUTAS, CTB, Fórum de Entidades Representativas dos Servidores, enfim 
todos aqueles que desejam um Brasil de igualdade para todos. 
 
Em Janeiro devemos iniciar nossa luta entregando à Presidenta Dilma nossa Pauta de Reivindicações e, além de 
exigir o seu cumprimento, lembrá-la dos onze pontos acordados com a “FRENTE EM DEFESA DOS SERVIÇOS E 
SERVIDORES PÚBLICOS”. E, como já definido previamente, alertá-la de que é uma negociação com princípio, meio e 
fim, com prazo máximo para resposta o mês de março de 2015, caso contrário iniciaremos nosso movimento 
paredista. 
 
Conforme definido ainda nos Encontros Setoriais e na última Plenária Nacional da Condsef - eventos que ocorreram 
entre os dias 20, 21, 22 e 23 de novembro - o Conselho deliberativo de Entidades (CDE) definirá uma outra plenária 
para o mês de janeiro ou fevereiro, além de Marcha a Brasília no mês de março, com data a ser definida no Fórum 
dos Federais. 
 

PLANO DE LUTAS E PAUTA 

DE REIVINDICAÇÕES GERAIS E SETORIAIS 

 

Retirado dos Encontros Setoriais e da última Plenária Nacional da Condsef, eventos que ocorreram entre os dias 20, 
21, 22 e 23 de novembro. 

 

PLANO DE LUTAS 

- Pressionar o Governo e Congresso com o objetivo de regulamentar a convenção 151 da OIT e institucionalizar a 
negociação coletiva na administração pública; 

- Construir um calendário unificado de mobilização com as demais entidades que integram o Fórum dos Federais; 

- Pressão no Congresso para aprovação da PEC 555, que estabelece o fim da contribuição dos aposentados e 
pensionistas para a seguridade social; 

- Organizar com as demais entidades do Fórum dos federais a campanha salarial de 2015; 

- Cobrar do Governo Dilma os compromissos firmados com a frente em defesa dos serviços e dos servidores públicos 
federais; 

- Manter todo o plano de lutas aprovado no Congresso da CONDSEF; 

- Revogação da EBSERH. Abertura de concursos públicos pelo RJU; 

- Fim das privatizações e terceirizações; 



- Fim da criminalização e perseguição aos que lutam; 

- Todo apoio às lutas urbanas, operarias, da juventude e pela reforma agrária; 

- Solidariedade às ações do MST, MTST e dos movimentos dos povos e comunidades tradicionais; 

-Fim da retenção do imposto de renda dos aposentados e pensionistas; 

- Pela Constituinte da reforma política, com plebiscito; 

- Lutar contra as criações do SUT e do INSI. 

- Pela anulação da reforma previdência; 

- Pela imediata auditoria da divida pública. 

 

 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES GERAIS 

 

-Recuperação dos direitos retirados na época dos governos FHC. Exemplo: LPA, Anuênios, entre outros; 

-Aumentar o índice percentual legal da obrigação do governo de preencher cargos e comissionados e DAS com 
servidores de carreira; 

- Política salarial com correção das distorções e reposição das perdas inflacionárias; 

- Paridade entre ativos, aposentados e pensionistas; 

- Data base em 1º de maio; 

- Isonomia dos benefícios com o Judiciário, legislativo e MPU; 

- Lutar pela imediata retirada dos PLs e PECs que retiram direitos dos trabalhadores e precariza a administração 
pública; 

- Lutar pelos PLs e PECs que são benéficas aos trabalhadores; 

- Extensão imediata da tabela remuneratória da Lei 12277, incluindo os aumentos dados em 2013,2014 e 2015, para 
o PGPE, PST e planos correlatos (PEC-FAZ, PEC-Cultura, PEC-DPRF e outros); 

- Aposentadoria com a média dos pontos dos últimos cinco anos da avaliação de desempenho; 

- Incorporação de todas as gratificações; 

- Manter as negociações das pautas específicas da base da CONDSEF. 

- Que a CONDSEF abra a discussão com Ministério da Saúde, sobre o contrato firmado com a GEAP, para fazer 
exames periódicos, tendo em vista que existem clausulas contratuais que abre os dados patológicos para ANS; 

- Audiência pública para discutir a saúde indígena; 

- Que a CONDSEF dê mais apoio aos departamentos e seus coordenadores, para melhor encaminhar as demandas 
dos setores. 

 

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES SETORIAIS 

 

:: DENAP 

- Marcha de aposentados com entidade própria na 1ª quinzena de março/2015, com audiência com a Dilma; 

- Garantir um representante do DENAP no CDE e fórum das entidades; 

- Após a marcha, realização de atos simultâneos em todas as federações; 

- Organizações de brigadas no Congresso Nacional pela aprovação da PEC 555/06; 



- Instrumentos de comunicação que permita acesso aos aposentados e direção da CONDSEF; 

- Representantes de aposentados na mesa de negociação; 

- Representantes da comunicação: Laércio, Tilico e Marçal; 

- Formação de um GT, onde tenha representação de aposentados e pensionistas de cada Estado da Federação para 
trabalharem juntos à secretaria de aposentados e pensionistas e o DENAP, para discutirem trimestralmente as 
propostas encaminhadas pelos aposentados e pensionistas, realizado em novembro de 2014; 

- Que a CONDSEF incentive aos sindicatos gerais a volta a apresentar nas suas respectivas praça a prática de “Tribuna 
Livre”, visando dar conhecer a sociedade da conjuntura atual do país. 

 

 :: DEMITRE 

- Manter a vigilância contra os movimentos do MTE pela implantação do SUT já refutado pelas entidades nacionais 
no último seminário realizado em Brasília; 

- Mobilizar as entidades sindicais do país e apresentar um projeto alternativo para o SISTEMA ÚNICO DE EMPREGO; 

- Manter a mobilização pela extensão do reajuste aos servidores da Carreira Transversal – 78% - Lei no. 12.277; 
porém, analisar a proposta da Tabela Salarial proposta pela Mesa Setorial da Saúde; 

- Encaminhar à CONDSEF pedido para que os sindicatos gerais programem a formação sindical dos novos servidores 
do MTE como forma da manutenção permanente da luta dos administrativo; 

- Moção de Aplausos pelo combate ao SUT pelos colegas do Goiás e Coordenado pelo colega José Roberto perante 
as Colônias de Pescadores de Goiás; 

- Encaminhar à CONSEF o pedido para o mapeamento de todos os projetos do SUT no Congresso para os embates 
necessários; 

- Solicitar à CONDSEF que a convocação do DEMITRE ocorra com periodicidade e seguindo o rodízio de plantões a ser 
autorizado pelo CDE; 

- Realizar encontro conjunto para o primeiro trimestre de 2015 entre o Trabalho, Previdência e a Saúde para tratar 
da tabela salarial proposta pela Saúde; 

- Ajustes nas ações do Fórum Permanente do MTE; 

- Análise pelo jurídico da CONDSEF no sentido de se propor uma ação coletiva em face dos desvios de funções dos 
servidores administrativos do MTE; 

- Pautar uma reunião com as lideranças nacionais do PDT para discutir o desmonte do órgão e identificado pelos 
servidores do MTE. 

 

:: C&T 

- Atuação efetiva e permanente do departamento de C&T em todas as negociações, lutas e mobilizações referentes à 
carreira de Ciência e Tecnologia; 

- Reforçar, junto à Diretoria Executiva da CONDSEF, para orientar as entidades filiadas que criem suporte técnico, 
administrativo e financeiro que garantam a participação efetiva dos membros dos departamentos nos calendários de 
atuação; 

- Intensificar a busca de apoio parlamentar às nossas reivindicações; 

- Buscar apoio jurídico da subseção do Dieese na CONDSEF em pareceres e cálculos; 

- Reforçar, junto à Diretoria Executiva da CONDSEF, a utilização de ferramentas de comunicação, inclusive as novas 
mídias sociais, no interesse dos departamentos e para mobilizar as bases. 

 

>>PDVistas 

- Reativação da Comissão Nacional do PDVista; 



- Força tarefa para aprovação de projeto de lei de interesse da categoria no Congresso Nacional (PDV); 

- Articulação com representantes do Governo Federal para garantir a reintegração do PDVista. 

 

:: DESC 

- Que seja criada uma Gratificação de Atividade para os Trabalhadores do Ministério da Saúde e da FUNASA; 

- Que a CONDSEF lute por melhoria na Tabela dos Servidores da Carreira ATPS – Analista Técnico de Políticas Sociais, 
nos moldes da proposta de Tabela Salarial do MS/FUNASA; 

- Entrega da Pauta de Reivindicações em Janeiro/2015; 

- Se não houver resposta positiva em relação à Pauta, iniciar a Greve em 01/Março/2015; 

- Implementação imediata da GT e GQ para os Servidores da Previdência, Saúde e Trabalho; 

- Repúdio à privatização da Saúde Indígena, rejeitando o INSI e realização imediata de concurso público na SESAI; 

- Encaminhamento imediato da Gratificação da Saúde Indígena; 

- Na PEC dos Intoxicados “Aos Servidores que trabalharam no combate às Endemias utilizando inseticidas 
organoclorados e organofosforados, sendo afetados por doenças graves em decorrência de contaminação por esses 
inseticidas; 

- Cria Comissão Nacional dos Servidores Intoxicados, composta por dois Servidores por Estado; 

- Ato Público em Brasília no dia 28 de abril; 

- Trabalho de pressão Parlamentar nos Estados e em Brasília, pela aprovação da PEC 17/2014; 

- No mês de março Encontro Nacional (Saúde, Previdência e Trabalho), para definirmos uma proposta única da 
Câmara; 

- Que a CONDSEF encaminhe a luta política dos Servidores Intoxicados/FUNASA/SUCAM/MS, para que o Governo 
reconheça politicamente a Intoxicação aos Servidores; 

- Regularização do Cargo de Auditor Federal do SUS em cumprimento do § 3º do Art. 6º da Lei n.º 8.689, de 
27/07/1993, com a respectiva realização de concurso público; 

- Que as patrocinadoras do CAPESAÚDE faça uma Auditoria urgente junto aos Plano de Auto Gestão; 

- Que a CONDSEF recomende suas filiadas nos Estados a incentivar a qualificação/certificação de seus quadros com 
objetivos de preparar para o enfrentamento dos Planos de Auto Gestão; 

- Que a CONDSEF crie mecanismo para discutir as eleições dos Planos de Auto Gestão; 

- Extensão da discussão do horário ininterrupto dos Servidores da SESAI em Roraima; 

- Levar à Mesa Nacional de Negociação do Ministério da Saúde a proposta de não retirar a rubrica da insalubridade 
quando o Servidor mudar de um local de Trabalho para outro que tem as mesmas condições insalubre de Trabalho; 

- Que todos os Servidores do Ministério da Saúde estejam incluídos na proposta de Tabela Salarial, inclusive os 
Servidores da Carreira ATPS – Analistas Técnicos de Políticas Sociais, e os Servidores de nível auxiliar; 

- Propor que a paridade ativo/aposentados esteja estabelecida dentro da nova tabela; 

- Retomar a discussão da portaria 260 do Ministério da Saúde; 

- Discutir o Sistema SISREH (Sistema de Regulação de Leitos Hospitalares); 

- Discutir o modelo de gestão nas unidades hospitalares com os trabalhadores de cada instituição do Rio de Janeiro e 
demais estados; 

- Discussão imediata dos contratados temporários das unidades hospitalares do Rio de Janeiro que estão sendo 
demitidos sumariamente;  

-Preencher a vaga de contratados temporários das unidades hospitalares por concursados efetivos; 

- Regulamentação das 30h Semanais da enfermagem no Serviço Público Federal; 



- Ministério da Saúde aumente a sua co-participação, tendo em vista que é mínima, para melhorar o atendimento, e 
elimine a participação de seus Associados; 

- Revogação imediata da IN N.º 5 do MPOG; 

- Manter o que foi aprovado na última plenária da Saúde. Estender a GACEN para todos os servidores independente 
de seus cargos, que realizam atividades de combate às endemias no mínimo há 5 anos alternados ou ininterruptos; 

- Que as Entidades Sindicais elaborem um abaixo-assinado dos associados do CAPESAUDE cujo teor seja em tom de 
exigência para a efetivação de uma auditoria urgente composta por servidores qualificados para tanto; 

- Que a CONDSEF organize com suas Entidades Filiadas mecanismos de organização políticas sindical, mobilizações, 
atos públicos, seminários, palestras sobre a luta dos Servidores Intoxicados com Organoclorados e fosforados, nas 
campanhas de combate as endemias; 

- Que a CONDSEF trabalhe na implantação do SIASS Público Federal nos Estados e Regionais; 

- Que o SINTSEP-TO – bem como as entidades de todos os Estados – através da CONDSEF intercedam junto ao 
Ministério da Saúde no que diz respeito aos larvicidas utilizadas para o controle do mosquito da Dengue, a 
substituição constante, e que o último que está sendo utilizado, o Ministério da Saúde nem produziu uma nota 
técnica que nela é obrigado a citar os exames específicos e o grau de risco deste pesticida, antes usava o larvicida 
(Abate, Diflubenzuron, Lovaluron, Piriproxiten), o último, ou seja, o Piriproxiten, o Ministério da Saúde só enviou aos 
Estados e conseqüentemente aos Municípios o modo de aplicação do novo produto; 

- E para tanto temos que exigir do Ministério da Saúde a expedição do tipo e a realização dos exames específicos 
para cada tipo de praguicida que os servidores manusearam; 

- Acionar o Ministério Público Federal para intervir no CAPSAÚDE; 

- Verificar situação dos atendentes oriundos da FSESP, que foram orientados a fazer o curso de auxiliar de 
enfermagem e que desde sua admissão sempre trabalharam em unidades hospitalares em atendimento aos 
pacientes em sala de parto, ambulatórios, sala de cirurgia, isolamento e estão tendo a insalubridade reduzida; 

- Garantir nos Órgãos Ministério da Saúde e FUNASA de um setor para acompanhar os Trabalhadores cedidos ao 
SUS; 

- Carteira Funcional para todos os Servidores do Ministério da Saúde e FUNASA, cedidos a Estados e Municípios; 

- Garantia dos exames periódicos a todos os trabalhadores cedidos ou descentralizados; 

- Auditoria nas contas do CAPESAÚDE com acompanhamento de membros da CONDSEF; 

- Aumento da co-participação do Governo nos Planos de Saúde de 30% para 70%; 

- Pagamento imediato das insalubridades que foram cortadas, mantendo o laudo da FUNASA para os cargos que já 
tem; 

- Não cortar nenhuma insalubridade por falta de laudo, ou seja, manter até que se faça o laudo; 

- Que o laudo seja elaborado pela fonte pagadora do Servidor (MS/FUNASA); 

- Garantia do turno ininterrupto para todos os trabalhadores cedidos das unidades hospitalares, centros de saúde e 
empresas públicas; 

- Ampliar o pagamento da pensão vitalícia para os Trabalhadores Intoxicados com DDT, BHC e outros Órgãos 
Fosforados dos Órgãos (MS/FUNASA, Ex-SUCAM, DENERU, CEM, SNM e outros); 

- Gratificação dos Trabalhadores Administrativos do Ministério da Saúde e FUNASA; 

- A não utilização de qualquer defensivo químico em saúde pública sem Nota Técnica; 

- O Sistema de informação de Registro de utilização de defensivos químicos SISPNCD deverá ser adaptado ao registro 
de qualquer defensivo químico em saúde pública; 

- A introdução de novos defensivos químicos em saúde pública deverá ser incluído na pauta de negociação; 

- CONDSEF fazer cobranças junto ao Ministério da Saúde/FUNASA sobre o descumprimento do Decreto 6856/25 de 
maio de 2009 e do artigo 206 da lei 8.112/11 de dezembro de 1990 sobre as avaliações clínicas dos servidores que 
sempre foram descumpridas; 

- Lei 7.270/10 de dezembro de 1984 diz sobre o manual de perícias em saúde que também vem sendo descumprido; 



- Reconhecimento do Projeto de Lei n.º 4.485/2007 que destaca a pensão vitalícia, bem como a Aposentadoria por 
invalidez e um tratamento adequado para amenizar as dores provocadas pelas seqüelas; 

- Que seja implantado em todos os Estados e Municípios o Centro de Atenção a Saúde dos Servidores Públicos, que 
está no manual do SIASS, dos Servidores Públicos, este manual é de 2010; 

- Que implante dentro dos locais de Trabalhos em cada setor o PPRA (Programa Prevenção de Risco Ambiental); 

- Incorporação das Gratificações de Desempenho pelo seu valor máximo, ou seja, 100% dos pontos para todos os 
Servidores, inclusive aos atuais Aposentados e Pensionistas; 

- Recuperação das perdas salariais apuradas entre janeiro de 1994 e novembro de 2014, tomando-se por base o 
INPC-IBGE; 

- Mudança definitiva dos Anistiados do regime celetista para o regime estatutário; 

- Reestruturação da FUNASA; 

- Incorporação ao vencimento básico da GDPST – Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, Saúde e 
Trabalho; 

- Reajuste do valor da diária; 

- Extensão da Lei 12.277/2010 para todos os cargos e níveis da CPST; 

- DAS somente para Servidores do quadro da FUNASA; 

- As funções de Superintendentes e Chefes na FUNASA somente para os Servidores do quadro; 

- Criação Gratificação de incentivo técnico para que os servidores melhorarem o conhecimento técnico; 

- GACEN seja equiparada 100% para os Aposentados; 

- Plano de Lutas unificado para todas as categorias; 

- Carreira Única; 

- Correção da Gacen conforme índice indexador a ser aprovado na Mesa Nacional de Negociação do MS; 

 

>>SAÚDE INDÍGENA 

- Realização de Audiência Pública para discutir a Saúde Indígena com a participação da CONDSEF, Ministério da 
Saúde, Ministério do Planejamento, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Saúde 
Indígena e a presença de pelo menos cinco Servidores da SESAI, por Estado; 

- Buscar apoio das comunidades Indígenas para a luta conta o INSI; 

-Seminário com os trabalhadores da Saúde Indígena, efetivos e contratados, para agilizar a luta contra o INSI; 

- No Seminário de Planejamento da Mesa Nacional da Saúde priorizar as questões relativas à Saúde Indígena; 

- Fazer atividade centralizada em Brasília, no Ministério da Saúde, contra o INSI, em defesa da Saúde Indígena, 
Concurso Público imediato para a SESAI e pagamento da Gratificação da Saúde Indígena; 

-Eleições de servidores de carreira para gestão da CASAI-GO; 

-Reaparelhar as Casas de Saúde Indígena de Goiânia. 

 

 :: DENTMA 

>>IBAMA, MMA e ICMBio 

- Alteração do decreto de modo que seja retirado o impedimento do servidor progredir ou promover, quando está 
licenciado para fazer mestrado ou doutorado e que a data da progressão ou promoção seja sempre da data que o 
servidor entrou no órgão; 

- Criação da GQ III (analistas e técnicos) e criação da GQ para os auxiliares e extensão da GQ para os aposentados; 

- Política de remoção, podendo ser utilizada como um dos parâmetros a forma que hoje é feita no exército (levantar 
o relatório do GT sobre o assunto e que não houve andamento); 



- Criação de um adicional ou gratificação que contemple os servidores que se encontram em locais de difícil acesso 
ou fronteira; 

- Valorização do vencimento básico em detrimento da GDAEM; 

- Lutar para retirar os artigos que criaram a indenização de campo, por ela não atender as necessidades dos 
servidores da Carreira; 

- Diminuir disparidades salariais entre nível médio e superior; 

- Campanha pelo fortalecimento dos órgãos ambientais federais; 

- Incorporar no nosso calendário as atividades chamadas contra as mudanças que afetem diretamente ou 
indiretamente o meio ambiente; 

- Lutar pela criação do fórum de RH de modo que se tenha o mesmo tratamento isonômico a todos os servidores da 
área ambiental; 

- Lutar para que se tenha Política de Capacitação para os servidores da área ambiental de forma igualitária, 
isonômica e com equidade; 

- Cobrar do ICMBio capacitação na área de informática p/ servidores, principalmente nas unidades descentralizadas; 

- Exigir que os cursos de EAD sejam aceitos para licença de capacitação (nas universidades e outros órgãos já 
acontece); 

- Exigir que os gestores do ICMBio façam seminários nos Centros de Pesquisa que serão, afetados pelas mudanças, 
no caso CEPENE, CEPERG e CMA, no intuito de que seja feito um processo transparente de discussão com os 
servidores lotados nesses centros envolvidos; 

- CONDSEF apoiar e acompanhar a PEC da Ascenção Funcional; 

- Cobrar da CONDSEF que questione a postura da CTNBIO – Comissão Técnica Nacional de Biossegurança por não 
promover biossegurança, servindo aos interesses das empresas de biotecnologia e as grandes agroquímicas como a 
Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf, Du Pont entre outras; 

- Incorporação da CONDSEF na Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos para que sejam tomadas medidas para 
diminuição do uso dos agrotóxicos que causam danos diretos para a saúde do trabalhador da agricultura, 
contaminação dos alimentos e danos ao meio ambiente; 

- Cobrar da direção da CONDSEF que execute as deliberações sobre o plano de lutas do DENTMA; 

- Gestão da CONDSEF junto ao Congresso nacional para impedir a aprovação de PLs e de PECs que ameacem a 
integridade das Unidades de Conservação Federal. 

 

>>DNOCS 

- Concursos públicos p/ recomposição dos quadros do DNOCS; 

- Continuar na luta junto ao governo com o processo de reestruturação do DNOCS. No projeto apresentado pelo 
Ministério da Integração com a proposta dos servidores, com ampliação do GT dentro da área de abrangência do 
DNOCS; 

- Reconstrução da paridade entre ativos e aposentados e pensionistas, com incorporação da gratificação produtivista 
no VB; 

 

- Trabalhar pela revogação do Parágrafo Único do artigo 14 da Lei 12716/2012, levando em consideração que os 
reajustes concedidos através da GDPGPE, passaram a ser descontados no valor da VPNI (Bolsa). 

 

>>FUNAI 

- Fim do arrendamento de áreas indígenas; 

- Repudiar toda e qualquer iniciativa dos governos, estaduais, municipais e federal que representam claras ameaças 
a garantias dos direitos dos povos indígenas em relação aos seus territórios e suas organizações; 



- Repudiar a tentativa do governo de rever o decreto 1775/1996, que trata dos critérios de demarcação de terras 
indígenas; 

- A CONDSEF deverá agendar audiências com a Presidência da FUNAI, Ministério da Justiça, Secretaria Geral da 
Presidência da República, na Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos Indígenas no Congresso Nacional e o 
Ministério Público Federal para questionar os prejuízos causados aos povos indígenas e servidores da FUNAI, pelo 
Decreto de Reestruturação da FUNAI; 

- Regulamentação do poder de polícia da FUNAI; 

- A CONDSEF deverá exigir que os servidores da FUNAI e as lideranças indígenas sejam ouvidas antes da adoção de 
medidas sobre a reestruturação da FUNAI ou de atos que afetem a localização, atribuições, remoção de servidores 
(CR’s, CTL’s e Sede); 

- Revisão dos licenciamentos ambientais nas áreas indígenas e participação dos servidores e indígenas (atingidos 
pelo empreendimento) no processo; 

- Repudiar a interferência da Casa Civil da Presidência da República na execução dos trabalhos na FUNAI; 

- Luta contra as PECs 215, 237 e 227; 

- Implementar as 19 resoluções constantes do documento “O Ataque aos Direitos Indígenas e o Desmonte da 
FUNAI”, aprovado no Congresso da CONDSEF, em 14/12/2013, na cidade de Beberibe/CE (Relatório da Plenária 
Nacional do Departamento do Meio Ambiente – DENTMA – MMA, IBAMA, FUNAI, DNOCS, ANA e demais 
vinculadas); 

- Impedir a aprovação de PLs e de PECs que desrespeitem os direitos dos indígenas ou que causem riscos para a 
integridade das terras Indígenas; 

- Fortalecimento da representatividade indígena na Conferência Nacional de Política Indigenista, bem como garantir 
a participação de representantes dos servidores da FUNAI; 

- A CONDSEF deverá deflagrar campanha contra o assédio moral realizado pela direção da FUNAI aos seus 
servidores; 

- A CONDSEF deverá criar a Comissão Nacional dos Servidores da FUNAI e apoiar os Encontros Regionais e Nacionais 
com o objetivo de fortalecer as negociações para criação e implantação do Plano de Carreira Indigenista (PCI) e a 
luta contra o esvaziamento da FUNAI e dos Direitos Indígenas; 

- Fortalecer a parceria entre a CONDSEF, ANSEF e as Organizações Indígenas como forma de avançar na luta contra o 
ataque aos direitos indígenas e esvaziamento da FUNAI. 

 

:: ANISTIADOS 

- Ratificar o RJU para os readmitidos da Lei 8878, na Pauta Emergencial da CONDSEF; 

- Tabela Remuneratória dos Anistiados; 

- Apoio ao PL 4786/2012, que estende o prazo para os Demitidos que não cumpriram os prazos e hoje estão sem 
Anistia.  

 

:: DOMC 

- Mudança dos anistiados do regime celetista para o estatutário; 

- Encontros setoriais nos estados dos servidores civis de organizações militares para a construção de uma pauta geral 
do conjunto dos trabalhadores públicos federais e pautas específicas dos trabalhadores de organização militar; 

- Intensificação da luta unificada dos servidores públicos federais para pressionar o Governo quanto às 
reivindicações e cumprimentos de acordos; 

- Elaborar documentos para o Ministro da Defesa sobre a democratização das relações de trabalho, garantindo 
espaço dentro das organizações militares, que permitam os trabalhadores terem a liberdade e organização sindical; 

- Que seja elaborado um plano de saúde para os servidores acessível à realidade financeira dos mesmos; 

- Ratificar a sistematização preliminar do plano de lutas apresentado pela CONDSEF; 



- Fim das privatizações e terceirizações; 

- Criação de creches próximas ao local de trabalho; 

- Enquadramento do nível auxiliar do PCCTM, no nível intermediário dos servidores que possuem qualificação; 

- Estender a GQ1, gratificação de qualificação aos servidores do nível auxiliar do PCCTM; 

- Incorporação ao VB ou gratificação produtiva; 

- Concurso público para os órgãos militares; 

- Solicitar por meio de ofício laudo ambiental de trabalho no 5º batalhão de engenharia de construção em Porto 
Velho – RO, conforme o art.68, da lei 8.112/90, tendo em vista a existência de armamentos, explosivos, munições, 
etc. 

- Reabrir o debate sobre o passamento de localidade especial para os trabalhadores do comando do exército de 
Porto Velho – RO; 

- Solicitar por meio de ofício o pagamento de 04 vales transporte aos servidores civis do Comando do Exército de 
Porto Velho – RO, tendo em vista que não há rancho no local de trabalho e nem há restaurante nas proximidades do 
órgão, obrigando os a se deslocarem de transportes coletivos para o almoço, uma vez que o órgão paga apenas 02 
vales transportes; 

- Que a CONDSEF avalie a construção de Plano de Carreira técnica para os SPFs; 

- Realização de encontro nacional dos trabalhadores (as) dos órgãos militares no 1º e 2º semestre/2015, antes da 
votação do orçamento; 

- Ato Nacional do setor no MD e MPOG; 

- Elaborar documento ao MD/MPOG, denunciando as perseguições e assédio moral nos órgãos militares, inclusive 
negam liberações para dirigentes sindicais para participarem dos diversos eventos; 

- Buscar junto ao MD/COMANDO DA MARINHA, a melhoria da qualidade da alimentação no arsenal de marinha; 

- Buscar a instalação de banheiros e vestiários uma vez que o espaço existente está sendo utilizado por homens e 
mulheres; 

- Buscar a contratação de pessoal para limpeza dos ambientes; 

- Melhoras das condições de trabalho, com: água potável, ar condicionado; 

- Exigir o fim da perseguição dos servidores que prestaram serviço ao TRE nas eleições. 

 

:: DEMFA 

- Construir a mobilização unificada dos fazendários; 

- Trabalhar em conjunto com os sindicatos e DENFA-CONDSEF a frente parlamentar em defesa dos direitos dos 
fazendários; 

- Combater as terceirizações, assédio moral e nepotismo no MF; 

- Aglutinação de cargos do nível intermediário, já acordados entre a CONDSEF e o M. do Planejamento e continuar as 
negociações para o nível superior; 

- Criação da Gratificação de qualificação-GQ, para os três níveis (NS, NI e NA); 

- Cumprimento do acordo dos trabalhadores do Banco Central que trata da modernização da carreira de especialista; 

- Garantir a reposição das perdas inflacionárias para as carreiras que estão acima da remuneração da Lei 12227; 

- Que a CONDSEF analise a PEC 82/07 que trata dos servidores da PGFN e se atende aos fazendários do PEC/FAZ. Se 
positivo todo apoio da CONDSEF; 

- Que a CONDSEF faça gestão junto ao MF, para aumentar a rede de credenciados do Plano de Saúde (GEAP e 
ASSEFAZ).  

 



:: DARA 

>>INCRA 

-Concurso público para 226 servidores efetivos no MDA, inclusive com profissionais das Ciências Sociais; 

-Articulador estadual do programa de desenvolvimento territorial seja exercido por servidores efetivos e não 
consultores; 

-Criação de sedes de unidades regionais das DFDAs nos Estados do Amazonas, Bahia, MG e Pará; 

-Seminário Nacional de Políticas para o Desenvolvimento Agrário articulado com os servidores, com painéis e 
debates promovidos pelos mesmos; 

-Implementar política de RH com aproveitamento de competências dos servidores a partir de suas experiências 
profissionais, formação e cursos; 

-Estrutura o trabalho de campo dos fiscais com máquinas fotográficas, GPS e tablets; 

- Continuidade do processo de negociação e mobilização da CNASI, a partir da tabela já defendida e apresentada à 
CONDSEF;  

- Apoio à incorporação da 12.277 com uma proposta de adendo às gratificações, conforme proposta já apresentada 
à CONDSEF; 

- Gratificação de localidade; 

- Gratificação nos moldes da AGAPIN, conforme o artigo 109 da Lei 11.907/09; 

- Conhecimento e participação dos servidores do INCRA na proposta de autorização institucional em curso no órgão; 

- Instituição da gratificação de qualificação e a retribuição de titulação; 

- Desarquivar e aprovar a PEC 34 (Ascensão funcional); 

- Incorporação da GDARA, junto ao vencimento básico; 

- Reativar a mesa nacional de negociação exigindo cumprimento do acordo firmado na greve de 2012; 

- Inclusão da representação dos servidores do MDA no DARA; 

- Campanha GEAP para intensificação da Adesão; 

- CEPLAC/IMET – Migração para Ciência e Tecnologia (nenhuma ação fora do Fórum de debates (DARA e Outros 
Departamentos); 

- Retificar que a ASTECAA não representa os Servidores da Agricultura; 

- Circular repudiando ação da ASTECAA, denúncia Ministério Público; 

- 8.205 de 12/03/2014 atribuições dos cargos de Auxiliar Operacional, enquadrando um representante da CONAB; 

- CONDSEF ter mais celeridade nas demandas no MPOG. 

 

>>INMET 

- No adiantamento do salário de férias, que seja descontado em oito vezes, ao invés de uma vez só, a exemplo da 
Conab e do GDF; 

-Ajuizamento de Ação Ordinária contra a União, objetivando pagamento aos servidores ativos, inativos e 
pensionistas do reajuste de 13,23% de acordo com as leis 10.697/2003 e 10.698/2003; 

-Reajuste de 28,86% para Agricultura/Inmet, desbloqueio e pagamento; 

-Inclusão dos servidores do INMET/DF na Carreira da C&T; 

-Correções dos planos econômicos Verão e Collor 1, dos trabalhadores com saldo em contas ativas ou inativas do 
FGTS; 

-Redução da jornada de trabalho para 30h semanais. 

 



:: DESAP 

 

 >>DPRF 

- Atualizar a pauta de demanda existente na CONDEF/DESAP, face a conquista do Plano de Cargo Especial conforme 
Lei 11.911./95; 

- Reivindicação na participação efetiva do Programa de capacitação do DPRF, que a Gestão do PPRF atenda as 
demandas setoriais dos servidores; 

- Participação na construção da Lei Orgânica; 

- Que a categoria seja contemplada com a Lei 12.277/12 e participação na pauta geral da CONDSEF. 

 

>>DPU 

- Aprovação urgente do Projeto de Lei nº 7922/2014 e Projeto de Lei nº 7923/2014; 

- Realização de concurso público; 

- Democratização do órgão; 

- Política de saúde no trabalho prevenindo e enfrentando o assédio moral, sexual e todas as formas de discriminação 
no ambiente de trabalho; 

- Política de valorização e formação continuada; 

- Regulamentação do plantão de sobreaviso com a participação das Servidoras e Servidores. 

 

 >>AGU 

-Valorizar a Lei 12.277/12 para atendimento a categoria, com já consta na pauta geral da CONDSEF; 

-Atualização da pauta de reivindicação especifica da AGU, posto que algumas demandas já foram atendidas; 

-Adaptar o que for possível ao Plano de Cargos da DPU. 

 

 :: DEEXT 

-Realização de Seminário, em conjunto com o DEC, para discussão da Carreira dos Docentes do Magistério, RSC, 
Técnicos Administrativos, PGPE e PCCTAE; 

-Lutar pela regulamentação e implementação dos efeitos das Emendas Constitucionais 60 e 79, por parte da 
CONDSEF; 

-Que a CONDSEF elabore um calendário de atividades dos Ex-Territórios; 

-Que a CONDSEF, através de sua assessoria jurídica, verifique a situação dos servidores do Instituto Cultural e 
Científico (ICCA) do Arquipélago Federal de Fernando de Noronha; 

-Reintegração dos demitidos do governo Collor, do Ex-Território Federal de Fernando de Noronha; 

-Que a CONDSEF reivindique junto ao MPOG, no sentido de otimizar a junção da Coordenação dos Ex-Territórios no 
MPOG; 

-Reenquadramentos dos professores anistiados do Território de Fernando de Noronha na Lei 11.784/2008; 

-Que a CONDSEF reivindique a reabertura de prazo para reenquadramento dos professores dos Ex-Territórios no 
Ensino Básico Técnico e Tecnológico da Lei 11.784/2008; 

-Que a CONDSEF agende uma reunião com o MPOG para melhores esclarecimentos da instalação da SAMP nos Ex-
Territórios de RO, RR e AP e o escritório do MPOG em Fernando de Noronha. 

 

:: DINFRA 



>>MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT 

-Plano de Carreira elaborado em 2005 atualizado; 

-Reunião com a Secretaria Executiva para tratar da reestruturação dos Núcleos dos Transportes em todo o país; 

-Apuração do sistema de consignação em folha que vem atormentando os servidores do MT. 

 

>>ANTT 

-Reparar a discrepância salarial entre o quadro efetivo e o quadro específico, ambos desempenhando a mesma 
função, sendo que o quadro efetivo recebe por subsídio e o específico não. 

 

>>SPU 

-Plano de Carreira específico para SPU; 

-Incorporação da GIAPU aos vencimentos básicos; 

-Realinhamento da GIAPU em 70% em relação à categoria de nível superior, na mesma proporção; 

-Ascensão funcional junto ao governo Federal; 

-Paridade da GIAPU ente ativos, aposentados e pensionistas; 

-Melhoria no atendimento aos usuários no Plano da GEAP; 

-Paridade do valor do Ticket Alimentação; 

-Fim do Assédio Moral nas Superintendências. 

 

 >>DNPM 

-Unificação das tabelas do órgão; 

-Extensão da GQ para todos. 

 

 >>SUDENE 

-Revitalização da SUDENE de uma forma geral, ou seja, uma melhor infraestrutura; 

-Implantação de Plano de Carreira e Plano de Saúde que os servidores possam pagar; 

-Que a reunião do Conselho Deliberativo tenha a participação efetiva dos governadores e não de representantes. 

 

 >>DNIT 

-Assuntos e demandas do DNIT, de maneira consolidada, estão colocadas no GT – Grupo de Trabalho, que tem 
discussões dentro da CONDSEF (estruturação completa do órgão); 

-Aumentar os valores das diárias; 

-Melhorar o valor do adicional de deslocamento, hoje é de R$ 90,00 (noventa reais), não contemplando os 
deslocamentos atuais; 

-Unificação das carreiras do DNIT; 

-Descentralizar as AETs para as Superintendências; 

-Contratar terceirizados apenas nas áreas que a lei permite; 

-Melhorar as condições de trabalho das Superintendências, procurando conversar e dialogar mais com os SRs; 

-Que a CONDSEF interceda junto à direção do DNIT contra a transferência do Instituto de Pesquisas Rodoviária (IPR) 
para Brasília, pois será prejudicial aos servidores. Se assim o fizer, que venha só a direção e não os trabalhos. 

 



 :: DEC 

>>EDUCAÇÃO 

-Inserção da CONDSEF nos espaços da negociação da Educação com o Governo; 

-Pautar junto a Comissão de Supervisão Nacional da Carreira a questão da racionalização dos cargos dos Níveis A, B e 
C para o nível D, conforme o art. 18 da Lei 11. 091 que oferece essa possibilidade; 

-Pressionar o MEC e Planejamento para finalmente fazer uma Portaria ou Resolução, ou Orientação Normativa, 
sobre a questão do vale transporte para o pessoal do interior, especialmente, o pessoal que trabalha nas IFES, 
Universidades, mas também o pessoal da FUNASA, Ministério da Saúde e outros; 

-Realização de seminário conjunto entre servidor EBTT, PCCTAE, Professor Ex-territórios e Fundação Roquete Pinto; 

-Seminário Nacional como indicação de realização na segunda quinzena de Março de 2015: reestruturação das 
carreiras do sistema MEC; isonomia do Magistério dos Ex-Territórios com os demais trabalhadores do Magistério da 
área de educação Tecnológica e/ou Universidade (com destaque para a Lei 12.702/2012 - 4% de reposição salarial 
para os docentes); 

-Expansão da Rede de Educação Tecnológica (inclui escolas da CEPLAC – as EMARCS; os diversos programas/projetos 
como PRONATEC e similares). Solução para problemas de infra-estrutura, gestão e pessoal (com necessidade, 
também, de recomposição da força de trabalho). 

 

>>CULTURA 

-Reafirmar a criação de um departamento para o setor da cultura; 

-Lutar pela Ascensão funcional – PEC 34, e outros projetos de interesse dos trabalhadores; 

-Implementar a gratificação por titulação, cumprindo os acordos feitos em 2007 e 2011; 

-Cobrar os encaminhamentos da greve de 2014; 

-Elaborar resposta ao ofício 898\2014\COGEP\SPOA; 

-Verificar a possibilidade de realização conjunta dos seminários propostos; 

-Indicar Sergio de Andrade Pinto (Cultura), Carlos Alberto de Oliveira (educação) e Hilton (Educação) para atuarem 
como elo de comunicação junto à direção da CONDSEF. 

 


