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Relatório do Encontro Nacional do Departamento de 
Infraestrutura  (DINFRA) 

1. Realizar Encontro Nacional do Setor de Infraestrutura dentro do 2º Semestre 
de 2018, sugerimos o mês de julho/2018. Obs.:  Que a CONDSEF cobre dos 
sindicatos gerais o envio de servido res para esse encontro, que será de 3 
servidores por órgão;  

2. Equalização Salarial dos três níveis conforme percentual dado aos cinco 
Cargos de Infraestrutura (PL 5.920/09);  

3. Que a Condsef acompanhe as revindicações dos servidores das Agências nas 
suas bases fi liadas; 

4. Lutar pela aprovação imediata dos PECs: SPU, Sudene, MPOG, DNOCS, M. 
Transportes, Minas e Energia e M. Integração;  

5. Plano de Carreira dos servidores da Secretaria do Patrimônio da União - SPU. 
6. Revisão das carreiras e P lano Especial de Cargos do DNPM; 
7. Transformação do DNPM em Agência Reguladora;  
8. Revisão das carreiras aplicáveis às agências reguladoras,  objetivando a 

constituição de uma só  carreira;  
9. Reestruturação das carreiras e do P lano Especial de Cargos do DNIT;  
10.  O DNIT possui duas carreiras dentr o da Autarquia.  Sugerimos que haja 

isonomia salarial entre as carreiras internamente ; como também haja uma 
isonomia com as agências correlatas , tendo em vista que desempenham as 
mesmas atividades, e a criação de carreira de Agente de Trânsito ; 

11.  Extensão da GQ e GT para todos os servidores da infraestrutura,  
independente da carreira que ocupa ; 

12.  Lutar para derrubar a liminar do STF que  proíbe greves no setor público;  
13.  Que a CONDSEF faça no mínimo um e ncontro anual dos departamentos;  
14.  Enquadramento dos servidores cedidos/anistiados/reintegrados nas tabelas 

salariais,  tendo como parâmetro as Agências ; 
15.  Alteração da lei  que cria GIAPU para que os servidores possam receber outras 

gratificações.  Destacamos que já há estudo da CONDSEF nesse sentido;  
16.  Reestruturação da tabela remuneratória dos servidores integrantes das 

estruturas da Ciência e Tecnologia do INPI e INMETRO ; 
17.  INMETRO - que a GQDI,  atualmente é 60/40, possa ser estendida para a 

proporção 20/80, revisando o Decreto nº 7133/2010;  
18.  Reinstalação da Mesa de Negociaçã o da Carreira: Minas e Energias, Ministério 

do Planejamento e Imprensa Nacional;  
19.  Aumento da Contrapartida do Governo referente ao percentual (%), relativo 

ao PLANO DE SAÚDE DE TODOS OS SERVIDORES  - PROPOSTA 70% POR PARTE 
DO GOVERNO; 

20.  Criação do grupo de comunicação via e-mail do DINFRA: 
  Administradores do grupo de e -mail:  

 Cleusa Cassiano –  DF –  MPOG 
 Juraci Batista –  RO –  DNIT 
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 Dúvidas:   Aurora Cristina Martins –  (51).999085422 –  DNIT/RS. 

PROPOSTAS: 

1 - O Ministério do Planejamento que é o canal de comunicação  entre governo e 
entidades para negociar pleitos de servidores de todos os setores do serviço 
público,  mas não dispõe de espaço para discutir com os servidores da casa.  A 
Secretaria de Gestão diz que é porque não estamos nos Estados.  Ocorre que 
temos 9 Secretarias das quais a maioria são normativas e emitem normas com 
efeito legal para todo o Brasil ,  incluindo servidores e Tecnologia da Informação. 
E é onde está uma grande massa de servidores das bases da Condsef.  

Nós estamos, mais uma vez,  trazendo um apelo ao departamento para que faça 
gestão junto à Condsef para resolver o problema do órgão Central,  onde se 
processa as negociações.  

Assim solicitamos incluir nos encaminhamentos:  

 ABERTURA DE MESA DE NEGOCIAÇÃO PARA OS SERVIDORES PGPE DO 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO JÁ.  

OBSERVAÇÕES: 

 Observamos que faltou a identificação do órgão representante  no 
credenciamento dos Delegados, na lista de presença inicial .  

 Órgãos aqui representados: SPU, DNIT, MME.  

 


