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ACT Ebserh 2018-2019

Sintsef no Ministério da Saúde
A direção
SINTSEF e sua

www.humorpolitico.com.br

do
assessoria jurídica estiveram, hoje pela
manhã (7/02), com
a gestão do Núcleo
do Ministério da
Saúde no Ceará para
discutir solicitações dos servidores vinculados ao órgão. A elaboração do LTCAT e PPP dos servidores do
controle de endemias, a assinatura dos termos de opção
da GDPST E GACEN para os servidores que estão se
aposentando, o andamento dos processos de aposentadoria, o abono de permanência e a portaria 243/15 (que
trata da cessão de servidores) foram alguns dos assuntos discutidos.
Sobre o LTCAT, o Núcleo informou que irá elaborar
a partir de laudo de 2006. Já sobre o PPP, no que diz
respeito aos os servidores redistribuídos, os gestores declararam necessitar
de informações da
Funasa. O Núcleo,
também, se comprometeu a informar ao
SINTSEF o quantitativo de processos de aposentadoria e abono de permanência que estão pendentes de documentação para dar
prosseguimento. A direção do SINTSEF segue acompanhando o andamento dessas demandas.

Nos dias 5 e 6 de fevereiro, representantes dos traEbserh estiveram em Brasília-DF para, em
Conjunto com a Condsef/Fenadsef, preparar e participar
da reunião de instalação da negociação do ACT 20182019 dos empregados públicos. Gerina Braga e Andrea
Quintela representaram o Ceará durante as atividades.
Na reunião de negociação, a direção da Ebserh manifestou o desejo de fazer a prorrogação do atual ACT
com um aditivo de 90 dias, prorrogável por igual período. A Condsef informou que há acordo com relação ao aditivo, porém, vai discutir juridicamente sobre o
prazo. Sobre a pauta protocolada em dezembro, a embalhadores da

presa informou que está aguardando o posicionamento

SEST (Secretaria de Coordenação e Governança das
Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).
A Condsef apresentou a sugestão de cronograma para as reuniões em fevereiro (19 e 26/02), mas a
empresa ficou de analisar. Na ocasião também foi protocolado o aditivo com os ajustes de redação do ACT
2018/2019, e um ofício com o pedido de esclarecimento sobre o Repouso Semanal Remunerado (RSR).
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