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Ofício nº 408/2015.               Brasília-DF, 23 de dezembro de 2015. 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

JOSÉ LOPEZ FEIJÓO 

Secretário Especial do Trabalho 

Ministério do Trabalho e Previdência Social 

Brasília, DF 

 

 

 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO 

PÚBLICO FEDERAL - CONDSEF conjuntamente com a FEDERAÇÃO NACIONAL 

DOS TRABALHADORES EM SAUDE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL - 

FENASPS, E A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 

SEGURO SOCIAL – CNTSS, todas entidades nacionais, de direito privado, vem por seus 

diretores, na defesa do interesse dos seus associados, com suporte nos artigos 8º, III, da 

Constituição da República, 240, “a”, da Lei 8.112/90, 3º da Lei 8.073/90 e 9º, III, da Lei 

9.784/99, requerer e solicitar o que segue, conforme os fundamentos seguintes: 

 

Em reunião com o Secretario Especial do Trabalho Adjunto no dia 27 de 

novembro de 2015, onde o ponto principal da pauta foi a reposição dos dias parados das 

greves do MTE e o Memorando-Circular nº 19, do Coordenador Geral de Recursos 

Humanos desse Ministério, Sr. Luiz Eduardo Lemos da Conceição, datado de 04 de 

novembro de 2015, foi acordado a suspensão do prazo e definido que seria 

construída uma com proposta, conjuntamente com as entidades representativas  
dos Servidores do MTPS, na qual será respeitado o acordado no MPOG e buscar-
se-á ainda resolver a reposição da greve de 2010. 
 

Muito embora este acordo tenha sido feito no dia 27 novembro de 2015, até 

agora não tivemos nenhum retorno deste Ministério sobre o acordado, a não ser a mudança 

de prazo para o dia 08 de janeiro de 2016, que manteve o clima de insegurança em toda a 

categoria pela proximidade da data. 

Em que pese o fato de Vossa Senhoria estar fazendo declaração nos estados, 

que irá efetivar o acordo com as entidades, a exemplo da sua intervenção na posse do novo 

Superintendente de Minas, até este momento não tivemos nenhum retorno do MTPS 

fazendo agendamento de reunião para formalização do acordo. 

Neste sentido, vimos informar que já foi assinado com o Ministério da 

Saúde o Termo de Acordo nº 01, para reposição da greve na Saúde, vindo assim a  ratificar 

o Termo de Acordo nº 2, realizado com o Mistério do Planejamento para as carreiras da 

Saúde, Trabalho e Previdência. O referido termo vem consagrar o acordado no MPOG de 
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garantir a reposição dos dias paralisados, em razão do movimento de greve ocorrido 

no âmbito do Ministério da Saúde, mediante a reposição dos serviços. 

Assim as entidades esperam que no âmbito deste ministério os  

compromissos assumidos na reunião sejam, efetivamente, cumpridos, e por isto vimos 

apresentar proposta de acordo, em anexo, para ser formalizado com as entidades 

representativas dos servidores deste órgão, visando a reposição dos dias de paralisação dos 

anos de 2010, 2012 e 2015. 

Esclarecemos que a proposta apresentada é a mesma assinada no âmbito do 

Ministério da Saúde, somente tendo sido feitas as adequações para este ministério. 

Ante o exposto, requeremos, com a máxima urgência, que seja designado 

local, data e horário para reunião entre esta Secretaria e as Requerentes que subscrevem este 

documento, para que seja formalizado o Termo de Acordo de Reposição das Greves com 

base e princípios no acordo assinado no Ministério do Planejamento.  

 

Certos de que os compromissos assumidos serão cumpridos, antecipamos 

nossos agradecimentos e nos colocando a disposição para quaisquer esclarecimentos. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

 
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SAÚDE, TRABALHO E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL – FENASPS 

 

 

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SEGURO SOCIAL – CNTSS 

 

 

Tel. (31) 99403-0292 – Rogério Antonio Expedito 

Emails – condsef@condsef.org.br – fenasps@fenasps.org.br – df@cntsscut.org.br  
CONDSEF: SDS- Bl – L nº 30 – 5 º andar – Ed. Miguel Badya – Asa Sul – CEP – 70.394-901 – Brasília – DF – Tel. 

(61) 2103-7200 . 

FENASPS: SDS - Edifício Venâncio V, Loja 28, Térreo, Asa Sul – Brasília/DF – CEP: 70393.904 – Telefones: (61) 

3226-7214/7215  

CNTSS: SCS Quadra 1 Edíficio Márcia Bloco L 4º andar Sala 408 - CEP: 70.300.500 - Brasília-DF – Telefone: (61) 

3322-5062 
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