
  
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal 

Tel.: (61) 2103-7200 – Fax: (61) 2103-7221 
www.condsef.org.br 

condsef@condsef.org.br – comunica@condsef.org.br 
 

 

Relatório da Reunião da CONDSEF com a SRH/MPOG. 
 
 
Data: 17/06/2010 
Local: SRH/MPOG 
Pauta: Demandas dos Setores da CONDSEF 
Presentes: SRH/MPOG: (Secretária Maria do Socorro e a Coordenadora Eliane 
Cruz); CONDSEF: (Josemilton, Sérgio Ronaldo, Rogério, Macêdo e Roberto 
Glauber). 
 
 
 
 
 
 A reunião foi aberta pela Secretária Maria do Socorro, que propôs a 
CONDSEF a seguinte pauta: Levantamento das Demandas e Encaminhamentos 
da SRH, Protocolo sobre PL 248, Assistência a Saúde e Insalubridade. A 
CONDSEF propôs incluir na pauta os Anistiados. 
 

• AGU: O Governo manterá a proposta de criação do PEC e Tabela 
Remuneratória referenciada no PGPE e PST. Será incluído no PL. 

 
• SPU: O Governo manterá a proposta apresentada a CONDSEF. Será 

incluída no PL. 
 

• PEC/FAZ: Esta incluído no PL a Incorporação da GAE do N.A. Sobre os 
atrasados o Governo não tem como garantir por impedimentos legais. 
Sobre Aglutinação de Cargos será definida uma Agenda para discutir este 
tema. 

 
• DENIT: Buscar os parâmetros da Estrutura Remuneratória de 2008, 

buscando readequar a remuneração. O Governo não irá discutir 
remuneração neste momento para o DENIT. Sobre reabertura de Opção do 
prazo, para os Servidores que ficaram de fora do PEC/DENIT. O Governo 
tratará esta demanda em conjunto com outros setores que tem o mesmo 
pleito. 

 
• MTE: O Governo reafirma que não tem orientação para discutir Plano de 

Carreira para o MTE. 
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• Carreiras Transversais/Remuneração: Os Setores – PGPE/PST, 
PEC/CULTURA, PEC/FAZ, PEC/PRF, PEC/PF, INPRENSA 
NACIONAL, ARQUIVO NACIONAL, INCRA, SUDAM, SUDENE, 
DFMM, MAPA, MIN. DEFESA, MIN. JUSTIÇA, MRE e MDA terão o 
mesmo tratamento para o nível superior e para o nível intermediário a 
criação de uma GQ, conforme Tabela em anexo.  

 
• IMPRENSA NACIONAL e ARQUIVO NACIONAL: O Governo irá 

discutir com a CONDSEF no 2º semestre como será organizado a Estrutura 
funcional destes Órgãos. 

 
• MMA/IBAMA/CHICO MENDES: O Governo encaminhará no PL a 

proposta apresentada a Categoria/Entidades. 
 

• INEP/FNDE: O Governo encaminhará no PL a proposta apresentada a 
Categoria/Entidade. 

 
• FUNAI: O Governo não irá discutir Plano de Carreira para a FUNAI. 

 
• GQ PCCTM: O Governo mudará os critérios de acesso aos três níveis das 

GQs. Será 180hs para GQ-I, 250hs para GQ-II e 380hs para GQ-III. Sobre 
o acesso dos Cargos que tem especificidades (notório fazer) será definido 
no Plano de Capacitação do Órgão como será o acesso as GQs. Este 
assunto integrará o Termo de Acordo. 

 
• Docentes Ex-Território de Fernando de Noronha: Será incluído no PL. 

 
• Gratificação de Desempenho dos Órgãos (EMBRATUR, INMETRO, 

SUFRAMA e Analista de Infra-Estrutura): Será alterado para 80 
institucional e 20 individual. 

 
• Comissão Paritária no INMETRO: A SRH discutirá com os Gestores sobre 

o tema e voltará a conversar com a CONDSEF. 
 

• HFA/Celetistas: O Governo irá publicar o Decreto regulamentando a 
progressão/promoção e será considerado o período que ficaram congelado 
as progressões. 

 
• C&T: O Governo não apresentará proposta de ajustes na Tabela 

Remuneratória. 
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• Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército: O Governo não tem 

uma definição sobre o tratamento que será dado aos Servidores (as) que 
estão fora da Carreira de C&T. 

 
• Servidores (as) da Saúde Cedidos (as): A SRH/MPOG conversará com o 

Ministério da Saúde para tratar das Demandas deste setor. Tais como a GQ 
e a Gratificação de Desempenho entre outras. 

 
• Roquete Pinto – Ex-TVE: Mas uma vez o Governo ficou sem definir a 

situação destes Servidores (as). Voltará a conversar com a CONDSEF. 
 

• GACEN/GECEN: Será incluído o percentual de reajuste das Diárias e 
Indenização de Campo as respectivas Gratificações. Será incluído no PL. 

 
• Aglutinação de Cargos: Será agendada no 2º semestre reunião para definir 

como será tratada esta questão. 
 

• PEC/PRF: Sobre o retorno da VPNI a remuneração, o Governo esta 
analisando a situação. Este assunto voltará a ser discutido com a 
CONDSEF. 

 
• DNOCS: Esta incluído no PL a reabertura do prazo. A partir de quando. O 

Governo está analisando a possibilidade de ser a partir de janeiro/2010. 
 
 A Direção da CONDSEF registrou que das diversas posições do Governo 
não tem acordo por parte da Confederação e que até o dia 25/06/2010 a 
CONDSEF estará protocolando um Memorial nominando todas as negociações e 
pontos divergentes, como também as clausulas dos Acordos que não foram 
cumpridos por parte do Governo. 
 Os demais pontos serão discutidos na reunião de amanhã 18/06/2010, às 
11hs.  

Brasília, 17 de junho de 2010 
 

Saudações Sindicais, 
 
 
 

Secretário Geral/CONDSEF 
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ANEXO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


