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PLENÁRIA AMPLIADA ESTATUTÁRIA REAFIRMA LUTA 

CONTRA TODAS AS PECS QUE RETIRAM DIREITOS DA 

CLASSE TRABALHADORA - RUMO À GREVE GERAL! 

 

 
 

 Vindos de todas as regiões do país, mais de 145 trabalhadores das carreiras do 

Seguro Social (INSS), da Seguridade Social (ministérios da Previdência, Saúde e 

Trabalho) e Anvisa, representando os estados do CE, ES, MG, PA, PR, PI, RN, RS, SC, 

SP e representação das oposições sindicais da BA, PB e do DF, presentes na IX Plenária 

Nacional Ampliada Estatuária (IX PNAE), realizada nos dias 10 e 11 de dezembro de 

2016, em Brasília/DF, discutiram e aprovaram propostas relacionadas à Conjuntura 

Internacional e Nacional; Reorganização Sindical - Movimento dos Federais; 

GEAPSAÚDE/CAPESAÚDE e XV CONFENASPS.  

 

Além do PLANO DE LUTA, orientando intensificar a luta unificada para barrar os 

efeitos e as contrarreformas que retiram conquistas e direitos dos trabalhadores, 

acumulando forças na construção da greve geral, foi aprovado pela plenária o “Fora 

Temer e todos os corruptos” do governo encastelados no Congresso Nacional.  Os (as) 

delegados (as) aprovaram as seguintes resoluções de conjuntura e Plano de Lutas. 
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 CONJUNTURA E PLANO DE LUTAS: 

 

1. Intensificar a mobilização da categoria para unificar ações com outras categorias e 

lutar contra as reformas neoliberais do governo Temer, PEC 55, reforma Trabalhista 

e da Previdência Social, combinando com as ações para deflagrar a Campanha 

Salarial no início de 2017; 

 

2. Que a Fenasps e sindicatos promovam Ações e Lutas para a extensão dos acordos 

de greve de 2015 para todos os trabalhadores e setores da categoria (INSS, MS, 

FUNASA, Ministério do Trabalho e Anvisa) e os aposentados de antes de 2009;  

 

3. Orientar os sindicatos a realizar reuniões nos locais de trabalho até o final de abril 

de 2017, debatendo a pauta de reivindicações e formas de lutas, para construir a 

greve geral e a greve por tempo indeterminado do Seguro Social, da Seguridade 

Social e da Anvisa, com o indicativo a ser aprovado nos fóruns da FENASPS no 

primeiro semestre de 2017;  

 

4. Indicar aos Sindicatos de base para realizar assembleias e ações para fortalecer a 

organização por local de trabalho; 

 

5. Orientar os sindicatos para buscar construir sempre a unidade nos processos de 

mobilizações com outros setores da classe trabalhadora rumo à construção da Greve 

Geral com a seguinte PAUTA GERAL:  

 

a. Fora Temer e todos os corruptos do Congresso Nacional;  

b. Continuar a luta pela auditoria da Dívida Pública; 

c. Contra as Reformas da Previdência (PEC 287/2016), Sindical e Trabalhista;  

d. Lutar contra os efeitos da PEC 55/2016, que congela por 20 anos investimentos na 

área pública e retira direitos históricos constitucionais;  

e. Contra a criminalização dos movimentos sociais;  

f. Contra a privatização do SUS - em defesa da Saúde e da vida;  

g. Contra as terceirizações; 

 

 Os delegados presentes na plenária deliberaram que as propostas específicas de 

cada carreira constarão no relatório completo da Plenária.  
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CAMPANHA SALARIAL: PAUTAS ESPECÍFICAS E EMERGENCIAIS:  

 

CARREIRA DO SEGURO SOCIAL 

1. Política Salarial com reajuste da remuneração de acordo com inflação; 

2. Incorporação da GDASS; 

3. 30 horas para a Carreira do Seguro Social, sem redução salarial; 

4. Concurso Público; 

5. Constituição de Comitê Nacional de Carreira no INSS; 

6. Criação de Adicional de Qualificação (AQ)  

7. Plano de Carreira como instrumento de valorização do servidor e do atendimento ao 

segurado; 

8. Anistia das punições e multas da greve de 2009; 

9. Contra os aumentos abusivos da GEAPSaúde, pela revisão do custeio; 

10.  Melhoria nas condições de trabalho; 

11.  Realização de Exames Periódicos; 

12.  Exigir que haja treinamento a todos os servidores do INSS para trabalharem com as 

novas tecnologias e novos processos de trabalho que forem implantados; 

13.  Estruturar o departamento dos trabalhadores do INSS com representantes eleitos 

nos Estados respeitando a proporcionalidade da federação. 

 

CARREIRA DA SAÚDE 

1. Política Salarial com reajuste da remuneração de acordo com inflação; 

2. Incorporação da GDPST em 100% para todos os servidores; 

3. Incorporação da GACEN com extensão para demais servidores que trabalhem no 

combate as endemias; 

4. 30 horas para todos os servidores da Carreira da Seguridade Social sem redução 

salarial; 

5. Concurso Público; 

6. Constituição de Comitê Nacional da Seguridade Social; 

7. Criação de Adicional de Qualificação (AQ) até a efetivação do Plano de Carreira 

como instrumento de valorização do servidor e do atendimento ao segurado; 

8. Contra os aumentos abusivos da GEAPSaúde, pela revisão do custeio; 

9. Melhoria nas condições de trabalho; 

10.  Implantação de programa de prevenção à Saúde dos servidores; 

11.  Realização de Exames Periódicos; 

12.  Estruturar o departamento da Saúde e Seguridade Social com representantes eleitos 

nos Estados, respeitando-se a proporcionalidade da federação. 
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CARREIRA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO  

1. Reajuste da remuneração de acordo com inflação; 

2. Realização de Concurso Público para reestruturar o Ministério do Trabalho e 

Emprego para cumprir sua função social; 

3. Plano de Cargos e Carreiras que tragam a valorização dos servidores; 

4. Cumprimento dos Acordos de Greve e devolução dos valores descontados 

indevidamente na greve de 2010; 

5. Regulamentação da Jornada de 30 horas de trabalho e implantação de atendimento 

em turno único de trabalho nas unidades com menos fluxo de atendimento; 

6. Implantação de Programação de atenção à Saúde e melhores condições de trabalho; 

7. Criação de Adicional de Qualificação (AQ) até a efetivação do Plano de Carreira; 

8. Contra os aumentos abusivos da GEAPSaúde, pela revisão do custeio; 

9. Melhores condições de trabalho; 

10.  Definição das atribuições dos servidores dentro dos respectivos cargos; 

11.  Estruturar o departamento do MTE com representantes eleitos nos Estados, 

respeitando-se a proporcionalidade da Federação. 

 

CARREIRA DOS TRABALHADORES DA ANVISA 

1. Reajuste da remuneração de acordo com a inflação do período; 

2. Imediata realização de concurso público, para contratar trabalhadores para os 

Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados, assegurando que a 

ANVISA possa cumprir seu papel institucional da Vigilancia Sanitária em todos os 

Estados, dando segurança ao país;  

3. Reestruturação imediata das  unidades de trabalho para assegurar as devidas 

condições para exercício do trabalho. Exigir a modernização dos equipamentos de 

trabalho, fornecimento de material para desempenhar as atribuições, como 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), computadores, tablets e equipamentos 

de comunicação; 

4. Contra o atual modelo de controle de frequência feito por relógio digital, 

assegurando aos servidores que fazem a fiscalização condições adequadas de 

trabalho de fiscalização em portos, aeroportos, fronteiras e demais ambientes 

alfandegários;  

5. Implantação das 30 horas para a Carreira, sem redução salarial, para todos os 

servidores; 

6. Assegurar a todos os servidores o mesmo tratamento das demais carreiras das 

Agências Reguladoras. 
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CARREIRA DOS TRABALHADORES DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL (MPS) 

1. Recriação do MPS para organizar a política geral sobre Previdência Social; 

2. Plano de Carreira como instrumento de valorização do servidor; 

3. Reajuste da remuneração de acordo com inflação; 

4. Incorporação da Gratificação GDPST; 

5. 30 horas para a Carreira sem redução salarial; 

6. Isonomia salarial, com paridade entre ativos e aposentados; 

7. Reabertura de Opção para a Carreira do Seguro Social; 

8. Criação de Adicional de Qualificação (AQ) até a efetivação do Plano de Carreira; 

9. Fim do assédio moral; 

10.  Realização de Concurso Público, urgentemente, para compor a força de trabalho; 

11.  Política de Saúde para os servidores; 

12.  Aumento da contribuição do governo ao plano de saúde. 

 

REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHADORES APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS  

1. Imediata correção dos salários com Paridade e Integralidade dos vencimentos; 

2. Atendimento preferencial para os aposentados nos setores de Gestão de Pessoas; 

3. Fornecimento de contracheques para todos os servidores; 

4. Contra os aumentos abusivos da GEAPSaúde, pela revisão do custeio, exigir 

respeito e cumprimento ao Estatuto do Idoso; 

5. Exigir do governo a imediata liberação dos valores do Plano de Pecúlio Facultativo 

(PPF) para todos os aposentados acima de 65 anos e sem limite de idade para quem 

tem doenças graves; 

6. Exigir que o governo forneça medicamentos gratuitos para servidores aposentados 

que precisam de tratamento contínuo; 

7. A FENASPS vai orientar os sindicatos a implantar política permanente nos Estados 

para organizar e inserir os aposentados em todas as atividades do sindicato, 

assembleias, manifestações e ações políticas em geral; 

8. Realizar anualmente Encontro Nacional dos Aposentados e Pensionistas da base da 

Fenasps (Enapen/FENASPS), orientando a todos os Estados para realizar encontros 

preparatórios; 

9. Criar comissão de aposentados para dar suporte à Secretaria de Aposentados, sendo 

que seus representantes devem ser eleitos nos Estados, respeitando-se a 

proporcionalidade da federação. 
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RESOLUÇÕES SOBRE A GEAP 

1. Não ao reajuste de 37%! Exigir o cumprimento da liminar da FENASPS; 

2. Fazer auditoria para apurar os desvios e irregularidades; 

3. Eleição dos diretores e conselheiros da GEAP pelos servidores beneficiários; 

4. Melhoria do atendimento prestado aos servidores; 

5. Fim da reserva fiscal da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar); 

6. Criação de um modelo de plano de saúde que inclua os idosos e servidores de baixa 

renda; 

7. Maior participação e contribuição das cotas das mantenedoras e patrocinadores do 

plano; 

8. Pagamento imediato do pecúlio aos servidores beneficiários; 

RESOLUÇÕES SOBRE A GEAPPREVIDÊNCIA 

1. Aprovado pela maioria dos delegados e delegadas presentes na plenária a 

participação da Fenasps no processo eleitoral da GEAPPrevidência e a indicação de 

nomes para participar do respectivo processo eleitoral para escolha dos 

representantes (provisórios) dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da entidade. Os 

representantes indicados deverão realizar um levantamento/dossiê da situação do 

Pecúlio Facultativo antes e após a intervenção. 
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GEAPSAÚDE E CAPESAÚDE 

1. Redução do percentual de participação; 

2. Indicar um Dia Nacional de Luta em defesa da GEAPSaúde, com ocupação em 

todas as Gerências e em Brasília; 

3. Audiência com a Comissão de Seguridade Social no Congresso Nacional, em 

parceria com outras Entidades dos Servidores Públicos Federais para discutir a 

isonomia do per capita entre os três poderes; 

4. Que seja realizada auditoria independente nas contas da GEAPSaúde; 

5. Que a FENASPS consulte a assessoria jurídica sobre a possibilidade de impetrar 

ação judicial contra a suspensão dos mais de duzentos e cinquenta procedimentos 

pela GEAPSaúde; 

6. Que a FENASPS, por meio da assessoria jurídica, estude a possibilidade de entrar 

com ação judicial para retorno de todos os pais e deficientes físicos que foram 

excluídos do plano GEAPSaúde; 

7. Exigir do Ministério do Planejamento e da Casa Civil a revisão do custeio da 

GEAPSaúde, exigindo maior participação do custeio patronal; 

8. Exigir do Ministério do Planejamento a prioridade dos descontos nos códigos de 

consignação referentes à contribuição e à participação do assistido para a 

GEAPSaúde; 

9. Exigir que a GEAPSaúde não encaminhe a suspensão do Plano de Saúde dos 

trabalhadores por conta da falta do desconto da participação; 

10.  Cobrar da GEAPSaúde celeridade no preenchimento de autorização de 

procedimentos; 

11.  Exigir o cumprimento da liminar da FENASPS que garante a redução para 20% 

(vinte por cento) na contribuição para os assistidos e agregados; 

12.  Dar publicidade aos salários dos diretores da GEAPSaúde e GEAPPrevidência, 

criando um portal da transparência; 

13.  Exigir a recontratação dos empregados da GEAPSaúde demitidos sem justa causa; 

14.  Exigir o credenciamento de profissionais, principalmente no interior dos estados, 

onde a rede é mais precária, e melhoria da rede nos grandes centros; 

15.  Negociar junto à ANS a isenção da obrigatoriedade de reserva técnica para as 

Autogestões; 

16.  Consultar a assessoria jurídica da FENASPS sobre a entrada de ação judicial contra 

a reserva técnica para GEAPSaúde; 

17.  Exigir do MPOG e da Casa Civil aumento dos valores per capita patronal e 

isonomia dos valores entre os três poderes da União; 

18.  Que no saneamento dos débitos remanescentes de um ano para o outro da 

CAPESAÚDE não seja responsabilidade dos participantes e sim dos gestores do 

plano; 

19.  Que a FENASPS busque junto ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão (MPDG) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a isenção da 
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cobrança dos valores referentes à reserva técnica para Autogestões – GEAPSaúde e 

CAPESAÚDE. E verificar junto à assessoria jurídica da FENASPS estudos para 

uma ação que impeça os depósitos dessas reservas; 

20.  Transparência dos gastos com publicação trimestral para os titulares do plano 

CAPESAÚDE; 

 

21.  Indicativo para convocar Encontro Nacional dos Assistidos do CAPESAÚDE para 

o primeiro trimestre de 2017;         

22.  Auditoria e portal de transparência e participação na eleição dos Conselhos; 

 

23.  Participação como instituidora no Pecúlio neste mandato do interventor/Previc.  

 

24.  Apresentar denúncia na ANS, no TCU e na Procuradoria Federal, e ingressar com 

ação contra a cobrança extraordinária equivalente a três mensalidades que a direção 

da CAPESAÚDE vem fazendo dos associados. 

 

PROPOSTAS ANVISA: foram apresentadas pelos (as) delegados (as) representantes da 

ANVISA as propostas aprovadas no Encontro Nacional dos (as) Trabalhadores (as) da 

Vigilância Sanitária da Anvisa, realizado em novembro/16, em Porto Alegre/RS, e 

ratificadas nesta Plenária: 

1. Lutar para assegurar data-base aos trabalhadores da Anvisa; 

2. Lutar pela Jornada de 30 horas semanais, sem redução salarial; 

3. Exigir eleições diretas para a escolha de Gestores Estaduais;  

4. Lutar pelo Adicional de Titulação; 

5. Proposição de criação de novos níveis e padrões para progressão funcional; 

6. Lutar por concurso público para a ANVISA em especial para área de Portos, 

Aeroportos e Fronteiras (PAFs); 

7. Lutar pela Garantia do pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade 

para todos os servidores expostos aos riscos inerentes às atividades (quadro 

específico e efetivo); 

8. Melhores condições de trabalho para todos os servidores das Agências Reguladoras; 

9. Carreira única para todos os trabalhadores das Agências Reguladoras.  

 

PROPOSTAS GERAIS: 

 

1. REALIZAÇÃO DO XV CONFENASPS:  

Foi aprovado o indicativo de realização do XV Confenasps em maio de 2017, em Serra 

Negra, município do estado de São Paulo. Para dar cumprimento às obrigações 

estatutárias, foi aprovada a prorrogação do mandato da atual direção até a realização do 

XV Congresso Nacional da Fenasps, em 2017. A fim de subsidiar os debates nos Estados, 
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será estabelecido que as teses serão publicadas no site da FENASPS com 30 dias de 

antecedência à realização do próximo Confenasps; 

 

MOÇÕES APROVADAS: 

 

Duas moções de repúdio foram aprovadas na IX PNAE com absoluto consenso. A 

primeira é contra o governo e a Polícia Militar do Distrito Federal, pela forma violenta e 

covarde com que tratou os manifestantes que participavam de ato contra a PEC 55, 

realizado em 29 de novembro. 

 

A segunda é contra o deputado Alceu Moreira, do PMDB/RS, relator que deu parecer 

favorável à PEC 287 (Reforma da Previdência), afirmando que aposentados são 

“vagabundos remunerados”.  

 

 

O relatório completo com análise de conjuntura bem como as alterações estatutárias, regimentais 

e sobre organização seguirá posteriormente. 

 

 

 

 

 

Brasília, 12 de dezembro de 2016 

 

Diretoria Colegiada/FENASPS  


