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Relatório do Encontro Nacional do Departamento  dos 
Aposentados e Pensionistas (DENAP) 

1. Lutar pela integralização das gratificações de desempenho dos aposentados e 
pensionistas que tiveram suas aposentadorias e pensões instituídas antes de 
2004; 

2. Participação mais efetiva por parte dos aposentados e pensionistas em suas 
respectivas bases;  

3. Lutar efetivamente para que a paridade seja estendida a todos os 
aposentados e pensionistas;  

4. Solicitar ao M. Planejamento o envio dos contracheques dos aposentados e 
pensionistas pelo “correio”,  devido às dificuldades em utilizar a internet;  

5. Fortalecer e ampliar a lutas dos servidores aposentados e pensionistas em 
prol dos seus direitos específicos;  

6. Criar um mecanismo que dificulte as financeiras em realizar descontos 
indevidos e não autorizados pelos servidores no contracheque;  

7. Lutar para que o reajuste salarial in cida sobre o vencimento básico;  
8. Reivindicar que o Governo Federal arque com 70% do valor (mensalidade) 

dos planos de saúde e,  em contrapartida, o servidor pagará 30%  do mesmo; 
9. Lutar pela redução dos valores do plano de saúde para os aposentados e 

pensionistas;  
10.  Lutar pelo pagamento do auxílio alimentação, excluído quando o servidor 

aposenta;  
11.  Concessão de igualdade de direitos a todos os professores aposentados e 

pensionistas dos Ex-Territórios,  quanto a gratificação da RSC concedida aos 
professores da ativa;  

12.  Prorrogação do prazo da assinatura do “termo de opção” dos aposentados do 
Ex-Territórios, para até 2018;  

13.  Inclusão dos professores federais aposentados dos Ex -Territórios no quadro 
do Ensino Básico,  Técnico e Tecnológico;  

14.  Convocar uma “Greve Geral” para o 1º trimestre de 2019;  
15.  Realizar uma Plenária Setorial (anual) por departamentos da CONDSEF 

(mínimo de 2 dias);  
16.  Participação mais efetiva e fortalecimento do DENAP (De partamento Nacional 

de Aposentados e Pensionistas) junto à CONDSEF;  
17.  Incluir na Campanha Salarial em 2019, demandas específicas dos aposentados 

e pensionistas;  
18.  Construir políticas voltadas para os anseios e ideais dos aposentados e 

pensionistas;  
19.  Lutar contra a Reforma da Previdência;  
20.  Lutar pela integralidade do pagamento na aposentadoria por “invalidez”;  
21.  Incorporação das gratificações no vencimento básico;  
22.  Paridade entre Ativos,  Aposentados e Pensionistas: Com a criação das 

gratificações de desempenho ou de produtividade, o governo vem 
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sistematicamente burlando esse princípio constitucional,  portanto é 
necessária a reversão dessa política;  

23.  Aposentadorias por Invalidez e Compulsória:  Depois da Emenda 41, de 
31/12/2003, essas aposentadorias passaram a ter uma n ova redação que 
acaba com o princípio da paridade, utilizando, como nova forma de cálculo 
dos proventos,  a média aritmética das 80 maiores contribuições recebidas 
pelo servidor,  a partir de julho de 1994. Então, reforçar a luta da 
CONDSEF/FENADSEF e suas f i liadas pela aprovação da PEC 434/14 que 
garante provento integral para o servidor que se aposentar por invalidez;  

24.  Aposentadoria Especial:   mais uma questão que o governo vem empurrando 
com a barriga.  Também reforçar a luta da CONDSEF/FENADSEF e fi liadas p elo 
reconhecimento desse direito aos trabalhadores que exerçam as suas 
atividades em áreas sob a ação de agentes nocivos à saúde ou à integridade 
física;  

25.  Lutar por mudança do formato de aposentadoria no tocante à gratificação de 
desempenho, levando a média  dos últimos cinco anos dos pontos  para a 
aposentadoria;  

26.  Lutar por políticas públicas de preparo à aposentadoria dos trabalhadores do 
serviço público federal,  com a partic ipação das entidades sindicais;  

27.  Lutar por políticas públicas de sensibilização e cons cientização dos 
trabalhadores do serviço público e da sociedade em geral quanto à questão 
dos abusos contra pessoas idosas e a necessidade de tratá -las com respeito,  
gratidão, dignidade e consideração;  

28.  Realizar um “Seminário de Aposentados e Pensionistas” em todos os estados;  
29.  Exigir que todos os RH’s das unidades pagadoras (órgãos) tenham 

atendimento priorizado para aposentados e pensionistas; fazer ofício dirigido 
aos órgãos cobrando uma solução dessa questão;  

30.  Isentar os aposentados da contribuição do Plan o de Seguridade Social;  
31.  Convocar um Encontro Nacional de Aposentados e Pensionistas; 
32.  Que os representantes dos departamentos sejam eleitos pela sua base no 

Encontro Setorial da Condsef;  
33.  Que a Condsef/Fenadsef recomende às fi liadas a realizar assembleias dos 

aposentados e pensionistas; 
34.  Que seja eleito um coordenador dentre os eleitos de cada departamento que 

integrará a Direção Nacional e para reunião da CDE;  
35.  Que Condsef/Fenadsef recomende às fi liadas realizar assembleia de 

aposentados e pensionistas para el eição de delegados para participação das 
estâncias da Condsef;  

36.  Que Condsef/Fenadsef oriente as fi liadas a enviar jornais e outros 
comunicados aos aposenta dos e pensionistas de sua base;  

37.  Implementar ações jurídicas e administrativas até que a paridade seja 
estendida a todos os aposentados;  

38.  Assegurar que os valores das mensalidades dos planos de saúde fiquem 
excluídos para margem de consignação para fins de empréstimos;  
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39.  Reabertura para assinatura do termo de opção da Carreira da Previdência,  
Saúde e Trabalho para quem que por algum motivo não teve a oportunidade 
de assinar;  

40.  Ajuda de custo a todos os servidores ativos,  aposentados e pensionistas para 
aquisição de remédios de alto custo;  

41.  Presença de um coordenador de departamento nas mesas de negociação com 
o governo, com o objetivo de discutir as reivindicações dos aposentados e 
pensionistas;  

42.  Que a Condsef envie ofício ao Ministério da Defesa cobrando agilidade no 
acerto e pagamento corrigido da Gratificação de Desempenho dos servidores 
e pensionistas das Leis nºs 13.323 a 13.328, tendo em vista a morosidade dos 
comandos militantes quando neste acerto que é garantido em lei  para quem 
aderiu ao acordo em dezembro de 2016; e que seja encaminhada cópia de tal  
ofício aos emails dos aposentados e pensionistas.  

 


