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SEMINÁRIO NACIONAL DA CARREIRA DA SEGURIDADE SOCIAL (PST) 

 

 
 
Data: 24 e 26 de agosto de 2018 

Local: Sala 11 de Hotel Nacional, Brasília/DF 

Estados Presentes: CE, DF, ES, MG, MS, PA, PR, RJ, RN, RS, SC e SP 

Número de participantes: 118 

 
 

PROPOSTAS CONSOLIDADAS DOS GRUPOS DE TRABALHO E APROVADAS NA 
PLENÁRIA DA FENASPS DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2016  

 
 

1. Cumprimento da Lei 8.112/90 (Regulamentada pelo Decreto n° 6.856, de maio de 
2009), com relação aos exames periódicos; 
 

2. Exigir do Núcleo do Ministério da Saúde que disponibilize profissional capacitado 
para realizar o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), conforme Norma 
Regulamentadora (NR) pertinente; 
 

3. Defender a reativação do SIASS, fortalecendo-o, e implantação de uma política de 
saúde do trabalhador em todos os municípios do país e, enquanto não acontece, 
que o servidor entregue sua documentação ao RH de sua unidade e esse faça o 
trabalho do SIASS; 
 

4. Que a Fenasps solicite ao MP a ON sobre o reconhecimento à insalubridade para 
todos os servidores que trabalham em locais que fazem jus à mesma no grau 
conforme o trabalho executado; 
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5. Que o planejamento elabore ON sobre insalubridade, cumprindo o Acordo de Greve 
de 2015. Solicitar ao MS orientação aos RHs, principalmente com relação ao 
remanejamento do servidor em localidades onde não há qualquer setor ligado à 
saúde do trabalhador que não esteja contemplado com laudo atual; 

 
6. Que a Fenasps elabore material para formação na área de Saúde do Trabalhador; 

 
7. Que o MS implante e implemente a mesa de negociação nos núcleos do MS sobre 

saúde do trabalhador e capacitação das mesas estaduais sobre o tema; 
 

8. Que a FENASPS dê visibilidade sobre as lutas da saúde no RJ, ou em qualquer 
outro estado em que esteja ocorrendo desmonte localizado da saúde, 
principalmente no seu site; 

 
9. Que a Fenasps cobre na Mesa Setorial de Negociação Permanente do Ministério da 

Saúde (MSNP/MS) o financiamento de exames periódicos e permissão legal para 
ausência anual do trabalhador para a realização desses exames no mês de outubro 
de cada ano; 
 

10. Que a Fenasps cobre no Grupo Permanente de Discussão sobre Condições de 
Trabalho do Ministério do Trabalho (GPCOT/MTb) o financiamento de exames 
periódicos e permissão legal para ausência anual do trabalhador para a realização 
desses exames no mês de outubro de cada ano; 
 

11. Solicitar do Ministério do Planejamento financiamento para os exames periódicos 
dos servidores do Ministério da Saúde e do Trabalho e Previdência; 
 

12. Que a Fenasps cobre na MSNP/MS realização ou acompanhamento de pesquisas 
na área de saúde do trabalhador, relacionadas à exposição por agrotóxicos 
(inseticidas) levantando nexo causal relativo a doenças relacionadas ao trabalho 
(lesões neurológicas, alto índice de suicídio, por exemplo);  
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13. Ampliar a unidade dos trabalhadores do campo e da cidade contra o desmonte dos 
serviços públicos, garantindo a cooperação na área de nutrição entre produtores do 
campo e consumidores dos centros urbanos, por meio de feiras orgânicas nos 
sindicatos e associações de bairros, com objetivo de efetivar a Ecosol (economia 
solidária); 

 
14. Jornada de 30 horas semanais para todos, sem redução salarial; 

 
15. Eleição direta para chefias, sem ingerência política, com valorização profissional; 

 
16. Encaminhar ao GPCOT/MTb a discussão de liberação de pontos para as chefias e 

gerências do MTb; 
 

17. Enquadramento dos servidores aposentados e pensionistas na reestruturação da 
carreira buscando a paridade independente da data de aposentadoria; 

 
18. Remuneração da carreira – Plano de carreira com adicional de gratificação e 

titulação; 
 

19. Que a Federação encaminhe aos Sindicatos Estaduais de sua base as diretrizes de 
carreira apresentadas pelo Dr. Luís Fernando por meio de uma cartilha para 
conhecimento, debate e divulgação com retorno ao Grupo de Trabalho da carreira 
para aprofundar o debate. O retorno dos estados deve se dar no prazo de 
aproximadamente 90 dias; 

 
20. Tabela salarial baseada nos valores do INSS e outros órgãos semelhantes, com 

definição de data-base, reposição de perdas; 
 

21. Que os sindicatos estaduais intensifiquem a luta em defesa do MTb e garanta nas 
negociações que as homologações voltem a ser tarefa do Ministério do Trabalho, 
através da revogação da Lei da reforma trabalhista nº 13.467, de 2017, e da Lei 
nº. 13.667, de 17 de maio de 2018, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Emprego (Sine), criado pelo Decreto nº 6.403/75. E que se mantenha a confecção 
das carteiras no mesmo Ministério, bem como que retorne para MTb os serviços 
terceirizados repassados para os SINEs; 

 
22. Que a Fenasps amplie a luta contra a política neoliberal de estado mínimo, que 

desmonta a saúde pública, e restringe o acesso ao direito de atendimento nas 
unidades hospitalares, ambulatoriais, etc.; 

 
23. Que a Fenasps debata junto à Gestão de Pessoas nos Núcleos a dificuldade dos 

servidores aposentados de acesso aos locais de trabalho, dos casos que chegarem 
ao conhecimento da Federação; 

 
24. Orientar os Sindicatos Estaduais a fortalecer a participação nos Fóruns em Defesa 

do SUS, contra os desmontes, envolvendo os usuários para participar destes fóruns 
de luta; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13467.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13667.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13667.htm
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25. Que a Fenasps vote em sua Plenária de 26 de agosto o combate a precarização do 
trabalho (terceirizações, privatizações, mudanças nos critérios de acesso e a 
redução de benefícios), manutenção e ampliação dos direitos dos trabalhadores, 
que está em julgamento no STF; 

 
26. Posição contrária a todas as medidas implementadas que restringem e violam 

direitos da população brasileira; 
 
27. Revogação da EC 95 -  encaminhar aos estados lista de assinaturas para que os 

sindicatos estaduais intensifiquem a luta; 
 

28. Resoluções Sindprevs-PR: 
 

a. Reversão de todas as privatizações das empresas públicas 

b. Cancelamento das anistias fiscais e todas as empresas nacionais e 

internacionais 

c. Fortalecer a luta para barrar a contrarreforma da previdência que retira 

direitos 

d. Reforma agrária sob controle dos trabalhadores 

e. Cobrança das dívidas que sonegadores devem à Previdência e dos 

devedores inscritos em dívida ativa, incluindo os latifundiários 

f. Fortalecer a luta dos servidores federais na campanha salarial 2018 

g. Prisão e expropriação dos bens de todos os empresários e políticos 

comprovadamente envolvidos em corrupção 

h. Auditoria da Dívida Pública e suspensão do pagamento dos juros 

i. Abaixo a Intervenção Militar no Estado do Rio de Janeiro. Todo apoio à 

população do estado, contra toda forma de opressão 

j. Em defesa do SUS – Saúde pública dever Constitucional do Estado brasileiro 

e direito do cidadão 

k. Reestruturação das empresas petrolíferas e polos petroquímicos – 

cancelamento de todos os leilões do pré-sal; 

l. Fim da DRU e fim do superávit primário 

m. Reajuste do salário mínimo 

n. Recriação do Ministério da Previdência Social, elaborando uma Campanha 

Nacional pelo retorno deste ministério; 

o. Revogação de todos os acordos internacionais que permitem concessão de 

terrar públicas às empresas estrangeiras e grandes corporações econômicas 

p. Contra a reforma do ensino médio – contra a destruição do ensino público 

universal 

q. Exigir que o governo cumpra a Constituição mantendo as verbas das 

universidades públicas e para os investimentos em pesquisas e educação 
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29. Equipar os locais de Trabalho com novas tecnologias, com diálogo, debate, 
horizontalização de propostas, retorno dos atendimentos simples e sem 
necessidade de agendamento, reabertura das agências, horário integral, criação de 
fila única para atendimento dos serviços – análise de benefícios, seguro 
desemprego, CTPS, não restringir acesso aos direitos da população); 

 
30. Somos favoráveis às novas tecnologias, desde que estas venham acompanhadas 

de condições de trabalho e que não restrinjam o acesso ao direito do indivíduo; 
 

31. Publicação do Comitê Gestor com urgência; 
 

32. Cobrar a revisão da Portaria 243 dos cedidos; 
 

33. Que os sindicatos estaduais chamem a população nos seus postos de trabalho 
através dos Fóruns Estaduais para propor debates explicando a conjuntura política 
atual; 

 
34. Que os sindicatos estaduais debatam com as suas bases o momento político 

objetivando apresentar os seus candidatos, de acordo com nossos interesses, 
enquanto servidores públicos e publicitar em redes sociais e aplicativos, para que 
todos da categoria possam avaliar; 

 
35. Intensificar e implementar o SESMIT nas unidades de trabalho; 

 
36. Que a Federação encaminhe na mesa de negociação local a necessidade de 

servidores dos núcleos estaduais para encaminhar os processos do RH inerentes 
aos servidores que estão na fila de espera para aposentadorias, licenças, abono de 
permanência etc, por falta de servidores possibilitando a vinda dos servidores 
cedidos que assim o desejarem; 
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37. Que a Fenasps encaminhe aos sindicatos estaduais a cobrança nas secretarias 
estaduais para que os servidores cedidos possam participar dos cursos 
disponibilizados aos servidores municipais e estaduais; 
 

38. Que a Federação encaminhe ofício ao MDS solicitando a criação de grupo de 
estudo para tratar da situação dos servidores do MDS, com participação efetiva dos 
servidores; 
 

39. Que os sindicatos estaduais encaminhem à Federação os problemas relacionados 
ao MI que trata da averbação do tempo insalubre para conversão em tempo 
comum; 
 

40. Manter posição dos fóruns dos sindicatos estaduais contra a avalição produtivista; 
 

41. Exigir ao governo brasileiro, através do MS, a suspensão em todo território nacional 
da utilização do inseticida Malathion. Este inseticida é amplamente usado nos 
estados brasileiros chamados “fumacês”, em UBV bem como em bombas de 
aspersão–perifocal. Justificativa: o Malathion tem um alto grau de toxidade, é um 
cancerígeno, contamina o meio ambiente, afeta a saúde dos profissionais que 
atuam no combate as endemias; a saúde da população também está exposta, esse 
produto foi banido em toda Europa e nos Estados Unidos; 
 

42. Que a Fenasps junto com os sindicatos defenda uma reestruturação da carreira 
única incluindo: Saúde, Funasa, Anvisa, Trabalho, INSS, e que não sejam excluídos 
aposentados e pensionistas; 

 

43. Reestruturação da carreira com adequação de nomenclaturas dos cargos excluindo 
aqueles cargos considerados extintos e enquadrando todas nas novas 
nomenclaturas; 

 

44. Defender o processo de eleições democráticos nas eleições em 2018; 
 

45. Ratificar posição contraria a extinção MTb; 
 

46. Criar fórum estadual pelo fortalecimento do serviço público;  
 

47. Que os servidores que tiveram seus cargos extintos sejam reconhecidos nos seus 
cargos atuais; 

 

48. Que a Fenasps amplie a luta contra a política neoliberal de estado mínimo, que 
desmonta a saúde pública, e restringe o acesso ao direito de atendimento nas 
unidades hospitalares, ambulatoriais, etc.; 

 

49. Sobre Hospitais: 
a. Manifesto; 
b. Campanha de solidariedade; 
c. Acompanhamento da assessoria jurídica da Federação em relação à 

sindicância que estão envolvidos os companheiros do estado do RJ. 
d. Cobrar MS posição sobre os fatos que estão ocorrendo nos hospitais do RJ. 
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50. Cobrar do Ministério da Saúde estudos sobre periculosidade dos trabalhadores que 
atuam em área de risco. Aguardar encaminhamento dos sindicatos estaduais; 

 
51. Sindicatos estaduais devem encaminhar nas mesas locais e onde não houver 

encaminhar à MSNP/MS o debate sobre o assédio moral nos locais de trabalho dos 
servidores cedidos; 

 
52. Continuidade da luta em defesa da Seguridade Social;  

 
53. Luta pela humanização do atendimento na Saúde, ANVISA, MTE; 

 
54. Entregar proposta de Plano de Carreiras e Pauta de Reivindicações aos 

presidenciáveis e candidatos ao parlamento; 
 

55. Fortalecer e Ampliar a política de Saúde do Trabalhador; 
 

56. Dar continuidade a denúncia dos Parlamentares/Candidatos as eleições de 
outubro/18 que tem votado em políticas contrárias, que retiram direitos dos 
trabalhadores (Reforma Trabalhista, Terceirização, EC95 dentre outras; 

 
57. Fortalecer e construir o Plano de Lutas da FENASPS e FONASEFE; 

 
58. Dar continuidade ao processo de mobilização rumo à greve geral;  

 
59. Lutar sem trégua contra o desmonte ou extinção do MTE; 

 
Brasília, 25 de agosto de 2018 

 

FENASPS 


