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 ENCONTRO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA SEGURIDADE SOCIAL  

 

 
 
Data: sábado, 10 de março de 2018 
Local: sala 11 do Hotel Nacional/Brasília  
Estados presentes: CE - DF - ES - MA - MG - PA – PI - PR -  RJ - RN - RS - SC - SP 

Total de participantes: 77 
 
 
 
PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA NACIONAL -11/3/2018: 
 
1. MSNP e Mesa Local de Negociação Permanente: 

a. Implantação da Mesa Local de Negociação Permanente em todos os estados 
onde não foi implantada; 

 
b. Cobrar a Mesa setorial Nacional para o Rio de Janeiro que seja realizada na 

forma como orienta o regulamento da Mesa. 
 

2. PCCS: 
a. Cumprir o acordo de greve e constituir o grupo de trabalho para a construção do 

PCCS (comitê de carreira do Seguro e Seguridade Social e Ministério do 
trabalho). 

 
3. Carga horária de 30 horas (Portaria nº 243/2015): 

a. Reafirmar a luta das 30 horas semanais, sem redução de salários para todos;  
b. Buscar no processo de negociação a explicitação das 30 horas na portaria 

243/2015. 
 
4. Avaliação de desempenho: 

a. Reafirmar a posição contrária à avaliação de desempenho atualmente aplicada 
pelo governo; 

 
b. 100 pontos para todos os trabalhadores cedidos da avaliação individual mais 

institucional; 
 

c. Muitos trabalhadores não fizeram a avaliação de desempenho. Abrir mais tempo 
para correção dessa questão. 

 
5. Planos de Saúde (GEAP e CAPESESP) / Exames periódicos: 

a. Continuar a luta pela realização dos exames periódicos; 
 

b. Ação judicial contra os aumentos abusivos dos planos de saúde; 
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c. Ação judicial contra o plano de recuperação financeira do CAPESAÚDE, que 
mesmo quem sai do plano continua pagando o valor de três mensalidades, 
dividido em 32 parcelas; 
 

d. Discutir a possibilidade de participar do processo de eleição do CAPESAÚDE que 
já abriu para inscrição de chapa, no período de 05 a 16/03/18;  
 

e. Promover ações que aumentem a contribuição da per capita do governo para os 
planos de saúde; 
 

f. Debater na mesa nacional de negociação o porquê quando o servidor é agregado 
da esposa, ou vice-versa, o governo não paga a per capita do plano de saúde. 

 
 
6. Ponto Eletrônico: 

a. Buscar uma alternativa para o registro de ponto, haja vista que o ponto eletrônico 
tem gerado inúmeros problemas; 

 
b. Que não haja descontos enquanto persistirem as inconsistências no ponto 

eletrônico. 
 
7. Insalubridade (Aposentadoria): 

a. Cumprir o acordo de greve e regulamentar a legislação que trata da insalubridade; 
 

b. Que o governo agilize a contagem de tempo de serviço insalubre para fins de 
aposentadoria ganha judicialmente. 

 
8. Indenização de Campo: 

a. Fazer levantamento da situação dos trabalhadores que ainda recebem 
indenização de campo no Ministério da Saúde. 

 
9. Gratificação para aposentadoria (GACEN/GECEN): 

a. Muitas pessoas não assinaram o termo de opção, portanto deve-se prolongar o 
prazo para a assinatura do termo de opção; 

 
b. Incluir os aposentados de 2007 a 2010, tendo em vista que os mesmos na época 

não eram avaliados com 100 pontos. 
 
10. Falta de RH; 

a. Concurso público já para os Núcleos Estaduais e hospitais próprios, e para o 
Ministério do Trabalho. 

 
11. Política de Educação Permanente em Saúde: 

a. Dar maior publicidade às ações de educação permanente em saúde 
(Sindicatos/Fenasps); 

 
b. Ter programa para continuidade de formação para mestrado e doutorado. 
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12. Trabalho com Índio/horário diferenciado: 

a. Fazer levantamento dos trabalhadores dos MS que desenvolvem trabalho com os 
índios, para verificar os problemas nessa área (Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas – DSEI). 

 
13. A pasta que cuidava do Saneamento básico da FUNASA foi transferida para o 
Ministério das Cidades: 

a. Levantar a situação dos trabalhadores dessa pasta e as suas dificuldades. 
 
14. Reforma Previdenciária e reforma Trabalhista: 

a. Reafirmar a posição da FENASPS contrária a todas as reformas do governo e 
manter a mobilização contra a reforma previdenciária. 

 
15. Acordo de Greve e Reposição de Horas: 

a. Buscar alternativas para resolver os pontos pendentes do acordo da greve de 
2015. 

 
b. Buscar alternativas para resolver a questão da reposição do trabalho represado 

na greve de 2015. 
 
16. Conferências de Saúde: 

a. Indicar para os estados a construção de política de participação nas conferências 
de saúde como estratégia política de ocupação de espaços que estão decidindo a 
vida dos servidores públicos. 

 
17. Exigir o reajuste do tíquete-alimentação que está defasado pela inflação do ultimo 
período; 
 
18.Exigir do governo o reajuste do valor da GACEN/GECEN, conforme a inflação 
acumulada do último período; 
 
19. Buscar os deputados nos Estados para discutir os efeitos da Emenda Constitucional 
(EC) n° 95, que congela por 20 anos os gastos públicos.  Falar sobre nossa proposta – 
Dialogar sobre caos na saúde pública – desmonte do Ministério da Previdência – INSS 
digital – Teletrabalho – Manter a luta e a mobilização contra as reformas; 
 
20. Que a Fenasps oriente os Sindicatos Estaduais a participar da semana de 2 a 5 de 
abril de 2018, mobilização em Defesa da Saúde Pública e reversão EC n° 95, que 
congela por 20 anos os gastos públicos. Buscar apoio nos Conselhos Estaduais e 
Municipais de Saúde; 
 
21. Que a FENASPS juntamente com os sindicatos estaduais crie um abaixo-assinado 
pela reversão da EC n° 95 (Projeto de iniciativa popular); 
 
22. Ocupar todas as gerências da Geap/Saúde; todos os Estados no mesmo dia e hora 
para pressionar pela melhoria da qualidade dos serviços prestados pela Geap/Saúde e 
também para CAPESAUDE. Ajustar o calendário após negociações com a Fundação, 
após o processo negocial acerca das liminares sobre os reajustes abusivos; 
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23. Que seja feita uma grande ocupação a nível Nacional na sede da Geap em Brasília 
com chamamento de todos os assistidos, após o processo negocial acerca das liminares 
sobre os reajustes abusivos; 
 
24. Geap – solicitar auditoria quanto à contratação e implantação do novo modelo dos 
serviços odontológicos (PREVIDENT); 
 
25. Que a Fenasps oriente os sindicatos estaduais a implementar uma grande campanha 
de mídia (cartazes, folder, “praguinhas”, site, entre outros) sobre as questões especificas 
da Seguridade Social e Trabalho com foco no fortalecimento do Serviço Público e 
concurso público; 
 
26. Realizar encontro nacional dos servidores cedidos para uma política única nos 
municípios e depois repassar para os Estados; 
 
27. Solicitar agilidade junto ao Ministério do Planejamento para realização de concurso 
emergencial para composição da força de trabalho nos hospitais do Rio de Janeiro até a 
realização de novo concurso público; 
 
28. A Fenasps indica aos sindicatos estaduais que garantam a participação dos 
servidores nos espaços democráticos para sua organização; 
 
29. Fim das terceirizações, contra o desmonte dos serviços Públicos e privatização da 
Saúde pública;  
 
30. Ratificar junto aos Ministérios da Saúde e Planejamento os casos de assédio que os 
servidores cedidos estão sofrendo nos Municípios, Estados e Distrito Federal; 
 
31. Indicar um Dia Nacional de paralisação para os trabalhadores da Seguridade Social 
e Trabalho em Defesa da equiparação salarial e Saúde Pública. Ajustar com os 
calendários dos federais (verificar legislação sobre equiparação); 
 
32. Encaminhar Encontro Nacional Ampliado (com todas as entidades), a ser realizado 
em Brasília, dos Trabalhadores do Ministério do Trabalho. Proposta de data: de 18 a 20 
de maio de 2018; 
 
33. Realizar negociação com o Ministério do Trabalho para reativar o GPCOT; 
 
34. Peticionar um manifesto contra o desmonte e o descaso do governo, com relação 
quanto a indicação do ministro do Trabalho; 
 
35. Negociar o ponto eletrônico; 
 
36. Abertura de negociação já! 
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37. Condições de Trabalho/prédios precários: Resgatar na MSNP-MS os dossiês 
enviados pelos estados com a finalidade de encontrar soluções imediatas, nos locais de 
trabalho, sem condições de funcionamento e que necessitam de mudança de endereço;  

 
38. Restabelecer as Mesas regionais, nos estados, instituídas pela MSNP-MS, 
suspensas desde o ano de 2015; 
 
39. Garantir direitos dos funcionários de laboratório que cumprem jornada diária de 
quatro horas, garantida em lei há vários anos no Ex-INAMPS, com pagamento integral 
pelas quatro horas, sem desconto de salário; 
 
40. Realizar manifestações em defesa da Saúde Publica e do Trabalho, em Brasília, no 
Ministério da Saúde, do Trabalho e do Planejamento em defesa das reivindicações da 
carreira da Seguridade Social. Essa atividade com caravanas de todo o país, integrada à 
Campanha Salarial dos Federais e da Fenasps; 
 
41. Incluir no calendário da Fenasps a realização de um Seminário sobre Saúde do 
Trabalhador e que estados façam seus encontros e tragam propostas; 
 
42. Devisa/FENASPS: Que a Fenaps consulte junto ao jurídico a forma de correção 
administrativa ou judicial visando reparar diferença constatada à aposentados e 
pensões. Diferença entre os termos do acordo e os termos das Leis 13.324 3 13.326/16. 
Incorporação das gratificações; 
 
43. Ratificar a aprovação do acordo sobre as liminares acerca dos aumentos nas 
contribuições da GEAP/Saúde. 
 
 
Moções apresentadas: 
 
1. Moção de repúdio ao secretário de saúde de Porto Alegre – intervenção no CMS; 
 
2. Moção de repúdio ao secretário de saúde de Porto Alegre – Desmonte Hospital 
Presidente Vargas (HPV); 
 
3. Moção de repúdio ao Governo Federal – Ministro do Trabalho – Modernização; 
 
4.Moção de repudio à ocupação das forças armadas no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Brasília, 12 de março de 2018 

Diretoria Colegiada da FENASPS 


