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Ofício Condsef/Fenadsef n° 039/2020.  

 

Brasília-DF, 22 de Abril de 2020. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 
PAULO ROBERTO NUNES GUEDES 
Ministro da Economia 
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 5º Andar 
CEP 70048-900 

 

Assunto: Pauta de Reivindicação Emergencial. 

 

 

Senhor Ministro, 

 

A CONFEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - 

CONDSEF e a FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - 

FENADSEF, entidades sindicais legalmente constituídas, inscritas no CNPJ sob nº 

26.474.510/0001-94 e 22.110.805/0001-20, respectivamente, sediadas no SBS, Quadra 01, 

Bloco K, Ed. Seguradoras, Salas 308/314, Brasília-DF, CEP 70093-900, neste ato representadas 

por seu Secretário-Geral, Sérgio Ronaldo da Silva, vêm, respeitosamente, pleitear a adoção de 

medidas urgentes para resguardar os servidores e empregados públicos federais frente à 

pandemia do COVID-19. 

Com a pandemia do COVID-19, os Servidores e Empregados Públicos Federais estão 

enfrentando dificuldades para laborarem suas atividades, é necessária a construção de uma 

PAUTA DE REIVINDICAÇÃO EMERGENCIAL para o bom atendimento e execução de suas 

demandas diárias, sendo essenciais os seguintes encaminhamentos que apresentamos a seguir: 

 

 É Necessário que a gestão pública federal demande urgentemente a abertura de 

espaços em hotéis em todos os estados e Municípios, no sentido de acolher todos os servidores 

(as) e empregados (as) públicos federais que estão diretamente atuando no combate ao COVID-

19, para que os mesmos (as) não precisem se deslocar dos seus locais de trabalho para as suas 

residências, evitando situações de riscos para as suas famílias, bem como conflitos com os seus 

vizinhos; 

 

 Que seja efetuada a testagem para o COVID-19 em todos os servidores (as) e 

empregados (as) públicos federais que estão em contato direto e indiretamente com a população 

na prestação de serviços, especialmente da área da saúde, agora e após a pandemia; 
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 Que seja concedido o pagamento de pensão específica para todos (as) os 

beneficiários/dependentes dos servidores e empregados públicos que vierem a óbito em função 

do COVID-19; 

 

 Que seja garantido aos servidores e empregados públicos federais, que estão na 

linha de frente ao COVID-19, o direito de receber o adicional de insalubridade no grau máximo 

de 40% sobre o seu vencimento básico; 

 

 Enquanto durar os efeitos do COVID-19, que sejam suspensos, junto a qualquer 

Instituição Financeira consignatária, de forma transitória, todos os pagamentos das parcelas em 

função de empréstimos consignados, conforme tratam a Lei nº 10.820/2003 e o Decreto nº 

8.690, de 11 de Março de 2016, dos Empregados Privados, Servidores e Empregados Públicos 

Federais, Estaduais e Municipais, Civis e Militares, dentre estes, os servidores Ativos, 

Aposentados, Pensionistas, Contratados, Comissionados e Temporários; 

 

 Por último, e não menos importante, solicitamos uma resposta oficial do Ministério 

da Economia referente ao Ofício Condsef/Fenadsef nº 031, de 24 de março de 2020, e Ofício 

Condsef/Fenadsef nº 037, de 17 de abril de 2020. 

 

Certos do vosso pronto atendimento, ficamos no aguardo de um breve retorno. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 

Secretário-Geral da Condsef/Fenadsef 


