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RELATÓRIO DA REUNIÃO NO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO 
 

 

Data: 12/06/2017. 
 

Presentes:  MPOG - José Borges e Fernando Siqueira; 
CONDSEF/FENADSEF - Sérgio Ronaldo, Jussara Griffo, Marizar Melo, José de Assis, 
José Alves, Oton Neves e Dr. Valmir Floriano. 

 

Pauta: Incorporação das Gratificações de Desempenho; Abertura das Negociações da 
Campanha Salarial 2017 e dos Acordos Assinados; Ponto da Greve Geral do dia 28/04. 

 
 

Gratificação de Desempenho/Incorporação 
O Ministério do Planejamento continua com a mesma sistemática de informações 
desencontradas. Anteriormente, informava que a equipe da tecnologia da informática estava 
finalizando a parametrização dos dados para poder concluir e realizar os pagamentos das 
gratificações de desempenho para os aposentados e pensionistas, que já assinaram o Termo de 
Opção. Agora, informa que a previsão de efetivar os pagamentos é a partir de agosto próximo. 
Foi solicitado que o MPOG oficialize para a Condsef/Fenadsef uma data definitiva. Os 
representantes do MPOG comunicaram que vão apresentar até o final do mês de junho. 
 
Campanha Salarial 2017 e Cumprimento dos Acordos de 2015 
O MPOG informou que ainda não tem previsão para o início das tratativas sobre as futuras 
negociações, depois da aprovação da EC-95/2016, que limita os investimentos no setor público 
pelos próximos 20 anos. 
O governo ainda não tem previsão orçamentária para debater qualquer movimentação salarial. 
Segundo eles, somente o crescimento vegetativo da folha de pagamento do funcionalismo deve 
ser consumido. 
Mesmo assim, a Condsef/Fenadsef reforçou junto aos representantes do MPOG a necessidade 
de se abrir um mecanismo de debates com as entidades sindicais, sobre a pauta de 
reivindicação e as pendências dos Termos dos Acordos que foram assinados em 2015. 
 
Greve Geral do dia 28/05 
Foi solicitado que o MPOG retome as discussões sobre os dias das greves que tiveram a 
participação dos servidores da nossa base, incluindo a do dia 28/05/17. O MPOG ficou de 
agendar uma reunião para tratar dessa demanda 
 

Brasília-DF, 20 de junho de 2017. 

 

Secretário -Geral  da Condsef /Fenadsef  


