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INFORMATIVO DA FENASPS 
 
 Neste primeiro informativo de 2016, a Direção Executiva Nacional (DEN) da 
Fenasps comunica que apesar de ter sido despachado para as comissões 
permanentes da Câmara Federal, os Projetos de Lei n° 4250 e 4252, que tratam das 
negociações salariais firmadas em 2015 entre a Fenasps e o Ministério do Planejamento 
(MPOG), estão com tramitação suspensa devido ao recesso parlamentar.  
 
 O mesmo se dá para os projetos sobre direito de greve (PLS 287/2013) e da anistia 
da greve de 2009 no INSS (PLS 630/2015), ambos do Senado. A Fenasps, que está 
acompanhando atentamente o andamento de todas essas medidas no Congresso, 
solicitou análise detalhada dos PLs das novas tabelas salariais à sua Assessoria Jurídica e 
assim que o documento com a análise for encaminhado pelos advogados a FENASPS 
repassará para os sindicatos filiados, bem como divulgará no site e nas redes sociais e 
WhatsApp. 
 
 Questionada pela Fenasps, a Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) do INSS 
informou que já encaminhou orientação às Superintendências Regionais e Gerentes 
Executivos para regularizar o ponto dos servidores que participaram das reuniões dos 
polos sobre Plano de Ação. A DGP inclusive confirmou que Gex/Natal vai resolver a 
pendência com ponto do companheiro Cícero Nogueira. 
 
 Em relação à reunião com a Direção do INSS agendada para o dia 15 de janeiro de 
2016, esta foi suspensa temporariamente pelo próprio instituto, pois a presidente do INSS, 
Elisete Berchiol, não poderá participar, embora estivesse prevista a realização nesta data.  
 
 Ainda assim, os problemas de reposição que os servidores do INSS estão 
enfrentando, no lançamento nos sistemas ou outros serviços desta natureza, devem ser 
encaminhados à FENASPS (pelo e-mail fenasps@fenasps.org.br), para que sejam 
tomadas as devidas providências junto à Direção Geral do INSS.  
 
 Por fim, a DEN confirma que nos dias 16 e 17 de janeiro, sábado e domingo, 
respectivamente, ocorrerá reunião ampliada do Fórum das Entidades Nacionais dos 
Servidores Públicos Federais (Fonasef) que abrirá o debate sobre a Campanha Salarial 
2016 e Direito de Greve. Evento será no Hotel Imperial, em Brasília. 
 
 Demais informações sobre o PL com tabelas e acordo de greve, bem como 
orientações sobre reposição serviços da Greve estão disponíveis no site da FENASPS.  
Novamente, assim como no período da greve Diretoria Colegiada solicita que os 
trabalhadores confiem somente nos informativos oficiais da Fenasps, sob o risco de 
acreditar em boatos ou incorreções divulgados nas redes sociais. 
 

Brasília, 6 de janeiro de 2016 
 
 

Diretoria Colegiada 
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