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Relatório da Plenária Setorial Nacional dos Servidores Civis de 
Órgãos Militares. 

 
Data: 18.09.2009. 
Local: Auditório da FENAJUFE. 
Entidades Presentes: BA, CE, DF, GO, MG, MT, PA, PE, RJ, RO, RS, SC, SP. 
Número de Delegados presentes: 39 (trinta e nove). 
Dirigentes do Encontro: Neide Solimões, Cedício Monteiro e Pedro Moreira. 
Pauta: Informes; Análise de Conjuntura; Encaminhamentos.  
 
Informes: 
 
A diretora da Executiva da Condsef, Neide Solimões, deu os informes gerais. Informou que a 
Condsef resolveu denunciar ao MPF a quebra de acordos pelo governo federal, enviando um 
documento ao Procurador Geral Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, no último dia 16 de setembro 
de 2009. Neste documento a Condsef apresenta, em anexo, todos os itens acordados e não 
cumpridos pelo governo Lula, nos diversos órgãos e ministérios (21 setores, cerca de 44 itens). 
Informou que no site do Servidor, estão publicadas as seguintes Portarias Normativas: nº 3 de 30 
de julho de 2009, que dispõe sobre Planos de Saúde; nº 4 de 15 de setembro de 2009, que dispõe 
sobre realização de exames periódicos dos servidores públicos federais; nº 05 que dispõe sobre a 
criação de unidades do SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do SPF). Informou, ainda, 
que alguns setores (cerca de dez) que estão mais mobilizados, com possibilidades de entrar em 
greve no próximo período. A perspectiva é que as plenárias setoriais e a Plenária Nacional possam 
avaliar as condições de se fazer greve unificada para pressionar o governo a cumprir os acordos e 
responder à pauta de reivindicações entregue no dia 18 de março de 2009, no lançamento da 
Campanha Salarial 2009.  
O diretor da Condsef, Cedício Monteiro, complementou informando que no PGPE tem duas cláusulas 
não cumpridas e na CTM, existem três cláusulas não cumpridas. Que há um projeto de lei, 1590, 
para reajustar o VB e GDATEM para julho de 2009 e que , segundo o governo, a Regulamentação de 
Gratificação de Qualificação sairá até o final de setembro ou início de outubro de 2009. Houve uma 
audiência com o Ministro Nelson Jobim, onde ele afirmou ser a favor e irá defender o PECMD, 
inclusive pediu a assessores que buscassem informações acerca do PECFAZ e outros planos 
similares. A Condsef apontou a necessidade do plano ter similaridade com a CTM, além de opinar 
que o Ministro deveria pedir o apoio da Ministra Dilma Roussef. 
 
Informes dos Estados: 
 
SINTSEF/BA:  
 
Os servidores da Marinha cobram da Condsef uma posição sobre a retirada do desconto da 
mensalidade do Plano de Saúde UNIMED. Ficamos sabendo que as parcelas mensais serão pagas 
através de boletos bancários. Os servidores cobram uma definição por parte do governo sobre o 
decreto que ainda não foi publicado, sobre a gratificação de qualificação bem como não sabemos 
que critérios serão adotados para o pagamento da referida gratificação. Querem saber como vai 
ficar a situação de quem não foi contemplado na CTM. Os aposentados têm reclamado ao sindicato 
sobre o repasse do valor do plano de saúde que teve aumento no mês de março de 2008, mas 
muitos deles ainda recebem o valor antigo já que o valor não é corrigido automaticamente. Sendo 
que cada servidor tem que fazer requerimento, diferentemente dos servidores da ativa. Entendemos 
que o repasse tem que ser feito no contracheque de todos. 
 
SINTSEF/CE: 
 
1 - O Sintsef/Ce realizou no período de 20 a 23 de setembro de 2009, um dos maiores Congressos 
de todos os tempos, com a participação de 470 delegados, com participação de civis do Exército e 
da Aeronáutica; 2 – Foi cortada o adicional de insalubridade dos servidores do HGeF, que trabalham 
com serviços insalubres ( cozinheiros, atendentes e outros); 3 – PASS – Plano de Saúde dos 
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Servidores do HGeF. Já está começando a mão atender aos usuários, com a falta de médicos 
especialistas como urologista, reumatologista e outras especialidades; 4 – O Sintsef encontra-se sob 
judice e por causa disso não está encaminhando  a luta dos trabalhadores, devido a divergências 
políticas; 5 – Os servidores estão indignados e solicitam um apoio maior da Condsef no sentido de 
acompanhar o processo do PCC. 
 
SINDSEP/DF: 
 
Aumento da carga horária de 30 horas semanais para 40 horas semanais, para servidores do RJU. A 
direção do HFA junto com o Sindsef/DF levou para o MPOG a informação que a jornada de trabalho 
dos servidores era de 30 horas semanais e baseados nas informações levadas na mesa de 
negociação é que se elaborou o plano de carreira do HFA. Recebemos, mais ou menos, 1.000 
servidores da área fim, por isso, a decisão da direção do HFA é arbitrária porque o decreto nº 4.836 
de 9 de setembro de 2003, faculta ao diretor conceder a diminuição da carga horária sem prejuízo 
para o órgão e não a imposição de regras. A jornada de 30 horas semanais tem respaldo na CF que 
no inciso XIV do artigo 7º prevê: “ Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 
initerruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”.Em relação aos empregados públicos: 
haverá aumento para médicos e odontologia regidos pela CLT e as demais categorias ficaram sem 
qualquer tipo de garantia de aumento. A reivindicação de carga horária de 30 horas semanais é para 
todos os servidores independente de regime de contratação. Quando da elaboração do plano de 
carreira a carga horária de 30 horas contemplava apenas profissionais da área fim, ou seja, a 
proposta de 30 horas foi aceita pelo governo representado pela equipe do MPOG. Este é mais um 
dos acordos feitas com MP que não está sendo cumprido, já que nos deram a garantia de 
permanecer a jornada de 30 horas de trabalho semanal. 
 
SINDSEP/GO: 
 
Na 7º CSM, em Goiânia, os servidores estão dispostos a 01 dia de paralisação e vinda à Brasília para 
manifestações porém a chefia atual não permite reuniões no órgão nem paralisações. A participação 
sempre é permitida a somente 01 funcionário. Na Base Aérea de Anápolis (BAAN), os servidores 
estão dispostos a 01 dia de paralisação e vinda à Brasília participar de manifestações. 
 
SINDSEP/MG: 
 
MG conseguiu colocar 3 diretores na Direção Estadual da CUT/MG, sendo Macedo na direção 
executiva e dois dos órgãos militares, Lurdinha e João Batista Aurélio na direção estadual. Também 
conseguimos colocar um servidor público federal na direção da CUT nacional, Rogério Expedito e o 
companheiro Pedro Armengol, também, que estava num impasse, e conseguimos coloca-lo na 
direção nacional. MG participou do GT e MNSetorial da defesa e participamos de todas as caravanas 
e atos em Brasília.Assembléias em todos locais de MG nos órgãos militares, a maior participação dos 
servidores são de aposentados e pensionistas, quase não apresentam nem uma proposta efetiva 
para mobilização, e temos pouca participação dos servidores ativos. Tiramos na nossa assembléia 
por local de trabalho que para mobilizar faremos cartazes, faixas, panfletaremos e levaremos os 
familiares para a frente do quartel já que o servidor não tem coragem para fazer greve é exigir 
nosso plano de carreira. Também fazer acampamento na frente do Ministério da Defesa até 
conseguir nosso Plano de Carreira. Plano de Saúde: estamos sendo atendidos com algumas 
restrições: se há um médico na especialidade não se fornece guias. Para tratamento odontológico a 
dificuldade é maior. Há grande dificuldade de participação de atos e caravanas. 
 
SINDSEP/MT: 
 
Dia 14 de setembro se realizou uma assembléia com os servidores civis do 9º BEC onde, diante das 
dificuldades em que se encontram os servidores do PGPE foi deliberado pelos mesmos um delegado 
para participar do encontro do setor. 
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SINTSEP/PA: 
 
No período de 11 a 13 de setembro realizou-se o VII CONSINTSEP/PA com o tema: Unidos pra lutar 
em defesa dos serviços e servidores públicos federais, onde uma das principais decisões foi a 
ratificação da filiação da entidade à CONLUTAS. Nos órgãos militares há assédio moral e 
perseguições, não há espaço físico para reunião sindical com os servidores; a alimentação é de 
péssima qualidade. O comando da Aeronáutica tem negado licença para os professores da Escola 
Tenente Rego Barros fazerem cursos de pós-graduação. No CIABA (Marinha) o atual comando não 
tem reconhecido licença médica de alguns servidores. 
 
SINDSEP/PE: 
 
Os servidores querem ter a opção de ranchar ou não nas OM’s. Liberação de ponto para participar 
das atividades. Poder optar pelo coletivo ou nosso transporte. A participação da Condsef no MPOG 
na agilização da gratificação FNDE que substitui a tecnologia militar. 
 
SINSEP/PI: 
 
No Piauí, principalmente na capital Terezina, o maior problema é o PSS (plano de saúde servidor 
civil), é uma dificuldade muito grande para se conseguir uma guia de internamento para uma 
consulta ou exame. Eles sempre alegam que não tem recursos e que o sistema está fora do ar, ou 
que o dinheiro acabou e agora só no mês seguinte e isso tem causado uma revolta geral nos 
servidores civis, até porque todo mês o desconto vem no contracheque, você sendo atendido ou 
não. Outra reclamação muito grande é dos convênios alegando o atraso no pagamento dos serviços 
prestados (consultas, exames, cirurgias etc.) Outro problema em Terezina é que o sindicato não tem 
acesso aos filiados dos órgãos miltares; não aceitam os companheiros terem acesso às informações 
a respeito da sua carreira, da sua categoria, ou seja, um direito negado em plena democracia. Sem 
contar com a revolta maior de todos, principalmente os que ficaram de fora da CTM pois além da 
discriminação a categoria ficou dividida. Só um exemplo: um auxiliar de carpintaria que entrou na 
CTM ganha mais do que um dentista do PCPE na ativa. 
 
SINFA/RJ: 
 
Orientação às bases sobre assédio moral; 2- Realização em outubro sobre assédio moral ( dia do 
servidor); 3- O seminário ser realizado em núcleos do Sinfa no Estado do Rio; 4 – Assistência 
jurídica aos servidores sobre assédio moral; 5- Não liberação para atividades sindicais: encampar a 
luta junto a OM; 6- Trabalhar as bases para entrarem mais no sindicato; 7– Reação do Sinfa/RJ ao 
constrangimento na questão do HCE; 8- Mobilizações em agosto, iniciadas no RJ, por ocasião da 
presença do Pres. Lula, na igreja presbiteriana em 12/08/09; 9- Embarque de servidores em 
12/08/09; 10- Perseguição a Lula – Anápolis e Goiânia em 13/08/09;  11- Caravana sai do RJ em 
21/08/09para Brasília. Em 22/08/09, outro grupo, de avião, chega a Brasília; 12- Mobilização no 
palácio Alvorada, Planejamento, Defesa, CCBB; 13- Em 18 e 27 de gosto – reunião com Ary Matos;  
14- Em 28 e 31 de agosto – reunião com Duvanier e assessor do governo;15-Em 03/09/09 – 
reunião com o Ministro da Defesa, Sinfa e Condsef:apresentação de gráficos mostrando diferença 
salariais entre C&T, CTM e PGPE; equiparação dos salários CTM com C&T;Plano de Cargos, carreira –
PCMD. 

 
SINTRASEF/RJ: 
 
O diretor do Hospital Central do Exército, de forma autoritária está impedindo a participação de 
servidores nas atividades convocadas pela CONDSEF (base e também dirigentes),o assédio moral é 
amplo e irrestrito dentro dessa OM. Não temos assistência médica adequada e a     nos é negada 
pelos oficiais médicos. O PASS não atende as necessidades reais dos servidores no que se refere a 
avaliação e tratamento das doenças relatadas pelos trabalhadores. As sindicâncias estão bombando 
naquela unidade, tudo é motivo para civil ser sindicado,somos sindicados até por falta que não 
temos e isso se dá pela falta de competência dos militares responsáveis pelo serviço de ponto. No 
HCE o servidor está sem direito a direitos. 
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SINDSEF/RO: 
 
As Forças Armadas estão todos iguais. Os companheiros já disseram tudo. Eu sou do Hospital de 
Guarnição de Porto Velho- Ro. No Hospital a gente é discriminado pelos militares que dizem que civil 
é um zero a esquerda. Já foi falado tudo: o que acontece no Rio, acontece em S. Paulo, Minas, 
Santa Catarina etc. 
 
SINDISERF/RS: 
 
O sindicato tentou fazer assembléias ou reuniões nos órgãos militares: exército e aeronáutica e não 
foi permitido; 2- Entre os servidores civis dos órgãos militares há muito desvio de função; 3- 
Servidores não participam das atividades porque seus chefes imediatos são militares e não os 
liberam; 4- Houve eleições no sindicato em junho/2009 onde na nova direção foram eleitos 05 
servidores de órgão militares = 02 da aeronáutica e 03 do exército. 

 
SINTRAFESC/SC: 
 
A discriminação dos servidores da área de saúde que ficam de fora do plano de carreira; dificuldade 
de esclarecer sobre nosso papel dentro de órgão militar; assédio moral do servidor em seus setores; 
auxílio transporte cortado com arbitrariedade no hospital; não é permitido reunião dos civis nos 
órgãos militares. 
 
SINDSEF/SP: 
 
Somos aposentadas do Ministério da Aeronáutica. Este ano é o primeiro encontro que participamos. 
As nossas assembléias são feitas fora do órgão e os poucos ativos que ainda restam não podem sair 
para essa participação. Os ativos não tem liberação de ponto para participarem das assembléias, 
geralmente fazem serão para poderem participar. Os contracheques dos ativos sempre chegam até 
o dia 7 de cada mês, dos aposentados de 10 a 15 do mês, sendo que na cidade existe uma 
associação de militares que se prontifica a fazer essa entrega de contracheque no início do mês mas 
o oficial do órgão disse que alguns civis preferem ir buscá-lo no ministério e com isso temos que 
esperar que nos mandem. O comando da aeronáutica de Pirassununga não sabe da filiação dos 
mesmos (ativos) no Sindsef. 

 
ENCAMINHAMENTOS: 
 
Foram aprovadas as seguintes resoluções: 
 
1 – Que o MD se responsabilize em estabelecer convênios com prestadoras de serviço de 
saúde, visando à uniformização do convênio em nível para o MD e comandos militares para 
os servidores civis, ativos, aposentados e pensionistas e seus dependentes; 
2 - Que a Confederação defenda oficialmente o Plano de Cargos da Defesa para os 
servidores do PGPE; 
3 - Encaminhar um abaixo-assinado de até 1.300.000 assinaturas, incluindo também as 
assinaturas dos familiares, para pressionar o governo no atendimento das reivindicações 
apresentadas pela Condsef; 
4 – Que a Condsef encaminhe ao próximo CDE a realização de encontros mensais do 
DOMC, em Brasília, com dois representantes de cada estado, sendo que a convocatória 
seja feita pela Condsef; 
5 – Que a Condsef, em cumprimento ao seu estatuto, eleja um representante do DOMC e 
outros departamentos para o CDE; 
6 – Realizar acampamento até conseguir uma resposta efetiva de inclusão do PGPE na CTM 
ou criação do PECMD; 
7 - Concurso Público para os órgãos militares; 
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8 – Encaminhar ao MD documento para garantir a insalubridade para todos os servidores 
que exerçam atividades em áreas hospitalares; 
9 – A Condsef deve denunciar a situação do PASS ao MPOG, ANS e MPF; 
10 – Construir nos meses de setembro e outubro de 2009, mobilizações nos estados. 
Mobilização unificada em novembro de2009; 
11 – A Condsef deve levar ao MPOG e ao MD a discussão sobre a carga horária dos 
servidores dos hospitais das Forças Armadas, em nível nacional; 
12 – Que seja encaminhada pela Condsef a pauta de reivindicação deste encontro ao MD e 
aos comandos militares; 
13 – Que as consultas dos servidores civis, pelo PASS, sejam em quantidade suficiente 
para atender suas demandas; 
14 – Levar a discussão sobre o PASS ao MD e comandos militares; 
15 – Que a Condsef construa um documento acerca de todas as arbitrariedades existentes 
nos órgãos militares em nível nacional e encaminhe-o ao MD, comandos militares, às 
entidades de defesa de direitos humanos, à secretaria de direitos humanos da Presidência 
da República, denunciando as arbitrariedades com pedidos de providências, visando 
solucioná-las.   
 
 
 
 

Brasília, 18 de Setembro de 2009 
 

Saudações Sindicais 
 
 
 
 
 

 
                    Neide Solimões                           Cedício Monteiro 

 
 
 

Pedro Moreira 
 

Diretores(as) da CONDSEF 


