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RELATÓRIO DA REUNIÃO NA GESTÃO DE SISTEMA PESSOAL 
DO MPOG 

 

 
 
DATA: quarta-feira, 27 de abril de 2016 
LOCAL: sede do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) 
 
PRESENTES 
FENASPS 
Ana Lago (RS), Carlos Roberto (oposição-DF), Djalter Felismino (RN), Evardo Rosa (SP) e 
Regina Célia (SP) 
 
MPOG 
Carlos Augusto da Silva, Diretor Interino do Departamento de Gestão de Sistemas de 
Pessoal (vinculado à SRT/MPOG) e Ivana Nascimento, Coordenadora de Sistemas. 
 
A reunião iniciou com a explanação por parte dos representantes da Fenasps sobre as 
dificuldades que os servidores, em especial aposentados e pensionistas, estão passando 
pelo cancelamento do envio dos contracheques para a casa dos mesmos, reclamação 
esta já protocolada anteriormente, via ofícios, na Secretaria de Relações de 
Trabalho/MPOG e durante as audiências dos acordos de greve.  
 
O Senhor Carlos Augusto informou que, por decisão da Portaria 73/2015 (disponível no 
site da Fenasps) que regulamenta o acesso por meio de autenticação, por senha 
individual, no Portal do Servidor e determina o MPOG a NÃO mais enviar os 

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/portarian73segep-mp_06.04.15.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/portarian73segep-mp_06.04.15.pdf
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contracheques para as residências, o MPOG planejou um calendário de cancelamento de 
envio conforme data de recadastramento, iniciando a partir de junho do ano passado. Com 
isso, ainda tem servidores recebendo os contracheques. O Sr Carlos informou ainda que 
até agosto deste ano vão se encerrar todos os envios. 
 
Segundo o Senhor Carlos Augusto, o governo gastava R$ 40 milhões somente com os três 
maiores órgãos do governo, o que estava inviabilizando a manutenção do envio. Disse 
ainda que o governo criou o portal do SIGEPE para facilitar o acesso e impressão dos 
contracheques. 
 
A FENASPS contrapôs dizendo que a grande maioria dos servidores aposentados e 
pensionistas não tem acesso à informática, e que, em relação aos servidores da Saúde, 
ainda há uma maior dificuldade pois, além de somente existir um Núcleo, o mesmo fica 
muito distante das cidades do interior.  
 
O senhor Carlos nos informou que para dirimir as dificuldades o MPOG está conveniando 
com os bancos a retirada de contracheques como era feito anteriormente. Para isso, o 

servidor deverá ter conta em um dos bancos relacionados no final deste 
relatório.  
 
Se o servidor tiver conta em um banco que não esteja na relação, mas NÃO quiser sair do 
banco e retirar contracheque deverá abrir conta em um dos bancos abaixo, podendo abrir 
somente conta-salário, e solicitar ao banco que repasse os valores para o outro banco 
onde possui conta corrente. Quem abrir nova conta deve levar o comprovante para o RH 
para que o mesmo processe a nova conta bancária. 
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Expusemos ainda a dificuldade em abrir conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica 
Federal, cujo prazo pode variar de 10 a 15 dias. O MPOG ficou de entrar em contato com 
os bancos para esclarecer esta situação, pois isso não pode ocorrer. 
 
O MPOG informou ainda que a liberação dos contracheques via bancos deverá levar em 
torno de mais 3 meses. 
 
Os representantes da Fenasps falaram ainda sobre a ordem de prioridade da rubrica de 
desconto dos planos de saúde. O representante do governo informou que no Decreto 
8690/2016 de 11 de março de 2016, está relacionada a ordem de desconto e a Portaria do 
MPOG 110, de 13.04.2016 (disponíveis no site da Fenasps AQUI e AQUI), estabelece 
as condições das consignatárias. 
 
O MPOG informou ainda que, além da prioridade, há a ordem de anterioridade, que, se 
uma rubrica é excluída, ela não volta mais na ordem de prioridade. 
 
A Fenasps, por fim, questionou porque é que os servidores aposentados e pensionistas 
não estão no Portal da Transparência. O senhor Carlos nos informou que o MPOG não os 
incluiu para segurança dos mesmos, tendo em vista o grande número de golpes que estão 
sendo aplicados aos servidores aposentados/pensionistas. 
 
O representante do MPOG informou ainda que tão logo esteja solucionada a questão da 
liberação dos contracheques via banco, a mesma será divulgada no site do SIGEPE e que 
qualquer outra informação de interesse da categoria seria enviada via e-mail à Fenasps 
para conhecimento e divulgação. 
 

Bancos Conveniados:  
Banco do Brasil; Bancoob/Sicoob; Banrisul; Bradesco: Caixa Econômica 
Federal; HSBC; Itaú; Santander e Sicredi. 
 
 

Brasília, 27 de abril de 2016 
 
 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/decreton8690_11.03.16.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/portarian110mpog_13.04.16.pdf

