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Local:MinistériodoTrabalhoSala545,EdifícioSede
______________________________________________________________________

ATADAIIIREUNIÃODOGRUPOPERMAMENTEDADISCUSSÃODASCONDIÇÕESDE
TRABALHO

Aosvinteesetediasdomêsdenovembrodedoismiledezoito,ascatorzehorase

trintaminutos,nasala545doEdifícioSededoMinistériodoTrabalho–Brasília/DF,

teveinícioaTerceiraReuniãodoGrupoPermanentedaDiscussãodasCondiçõesde

Trabalho,coordenadapelaSra.MoniqueMercanteMoura,ChefedeGabineteda

SecretariaExecutivadoMinistériodoTrabalho(SE)esecretariadapormim Ana

PriscilaMartinsdaCruzMendes,tendoquórum necessárioparasuarealização,com

apresençadosseguintesparticipantes:Sra.IsabeleJacobMorgado,Assessorada

Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho (SE);Sr.Fábio Nelson Vieira,

Subsecretário de Orçamento e Administração (SOAD);Sra.Maria Aparecida

FernandesAraújo–Coordenadora-GeraldePessoas(COGEP);Sr.ValdirValdivino

Cotrim Filho,CoordenadordeDesenvolvimentodePessoas(CODEP);Sr.Rogério

AntônioExpedito,representantedaConfederaçãoNacionaldosTrabalhadoresdo

DF(CONDSEF);Sra.VivianHameFialhoRennhack,representantedaFederação

NacionaldosTrabalhadoresem Saúde,TrabalhoePrevidência(FENASPS);Sra.Célia

Maria Silva Souza,representante da Superintendência Regionaldo trabalho no

Estado da Bahia (SRTb/BA); Sr. Mário Ângelo Vitório, representante da

SuperintendênciaRegionaldoTrabalhonoEstadodeMinasGerais(SRTb/MG);Sra.

IveteVicentinadeAmorim,representantedaSuperintendênciaRegionaldoTrabalho

no Estado deMato Grosso (SRTb/MT);Sra.EladirElizabethLima;Sr.Enivaldo

AntonioLagares,Coordenador-GeraldoSeguroDesempregoeAbonoSalarial–

Substituto (CGSA/DGB/SPPE);Sr.Márcio Ubiratan Britto,Chefe de Divisão na

Coordenador-Geraldo Seguro Desemprego e Abono Salarial(CGSA/SPPE);Sr.
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GleidsonNonatodaSilva,GerenteRegionaldoTrabalhoem MinasGerais(MG);Sr.

WelisonMarquesdeAraújo,representantedaGerênciadeAnápolisnoEstadode

Goiás(GO);Sr.GustavoAntonioRaulinodeOliveira,DiretordoDepartamentode

TecnologiadaInformação(DTI);Sr.JoãoArmindoSouzadaSilva,representanteda

SuperintendênciaRegionaldoTrabalhodoAmapá(SRTb/AP);Sr.PedroLuizPaulino,

representantedaGerênciaRegionaldoTrabalhoem Campinas(SP).A pautada

mencionadareuniãotratoudoestudotécnicoarespeitodoPlanodeCarreirado

MinistériodoTrabalho,reposiçãodosdiasparalisadosem funçãodegreveeas

últimastratativascom oGPCOT.ASra.MoniqueMercanteMoura(SE)deuinícioà

reuniãocumprimentandoatodoseem seguidainformouamudançadoSecretário-

Executivo,bem comoteceuconsideraçõesarespeitodaexpectativadofuturodo

MinistériodoTrabalhoeassegurouquehaveráumatentativademanterareunião

do GPCOT prevista para dezembro.Em seguida,o Sr.Mário Ângelo Vitório

(SRTb/MG)expôs uma breve apresentação da síntese feita a respeito das

problemáticas encaminhadas pelos Estados com sugestões de melhorias e

questionamentos a respeito de algumas rotinas de processos de trabalho

relacionadosaquestõesdoseguro-desemprego,oqualjáhaviasidoencaminhado

anteriormente à COGEP. O Sr.Enivaldo Antonio Lagares (CGSA/DGB/SPPE)

registrou que não recebeu previamente o documento informado.A Sra.Maria

Aparecida Fernandes Araújo (COGEP) registrou que não recebeu o citado

documentopormensagem eletrônica,foiesclarecidopeloSr.MarioAngeloqueo

encaminhamentofoifeitoparaaservidoraTatianeFernandes.Foiressaltadoqueo

documentoseráencaminhadonovamenteparaoemailinstitucionaldoGPCOTeem

seguida foram destacadas as principais dificuldades relacionadas ao seguro-

desemprego,taiscomo:requisiçãodeórgãosjudiciaisparaliberaçãodebenefícios,

fraudesnocartãocidadão,investimentoem TecnologiadaInformação,segurança

nosistema,dificuldadedeacessosefeedbacksabasededadosdoFGTS,INSS,

ReceitaFederal,SERPRO,DATAPREV-entreoutros,liberaçãodeperfis,criaçãode

um comitêtécniconosmoldesdoe-social,quepermitaumamelhorcomunicaçãoe

treinamentoconjuntocom osparceirosquefazem partedoprocesso,criaçãodeum

comitêjurídicodeservidoresparacriaçãodenormatizaçãoquesirvaparatodopaís,

reforçodaequipeem Brasília,aberturadeprocessoseletivonacionalpararemoção,

promoçãodecapacitaçãoeapreocupaçãocom aintegraçãodasempresanabase

doe-socialapartirdejaneirode2019.OSr.GleidsonNonatodaSilva(MG)destacou
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querecentementeocorreram fraudesnocartãocidadão,ondefoiretiradaaprimeira

parceladeváriaspessoasnoRiodeJaneiro.A Sra.MariaAparecidaFernandes

Araújo(COGEP)salientouquehouveumainiciativaparaorepassedoconhecimento

sobreamatériacom aEscolaNacionaldeInspeçãodoTrabalho-ENITecom o

auditorfiscalMaiaqueparticipoudetodoprocessoembrionáriodoe-social.AENIT

disponibilizouvídeoseconteúdosqueserãodisponibilizadosnaintranet,assim,

solicitouquesejaverificadoseomaterialqueficarádisponívelatodososservidores

éosuficienteparaatenderaosquestionamentosquesetem,casocontrário,é

necessárioquesejainformadoparaquepossaserretornadooassuntoparaaENIT

afim dequeseverifiquequalmedidaseránecessáriaparafazerapulverizaçãodo

conhecimento.OSr.MárioÂngeloVitório(SRTb/MG)pontuouqueénecessárioter

ambientedetreinamento,poisaferramentadoe-socialécomplexa.Destacou,ainda,

queaagregaçãodaCTPSdigitalnoe-socialtambém acarretaráimpactonoseguro-

desemprego.ASra.IveteVicentinadeAmorim (SRTb/MT)destacouqueem relação

aocombateàfraudeénecessárioainstalaçãodemecanismosdebiometria,por

umaquestãodecusto,segurançaeaformacomooMinistériotem sidovisto.OSr.

EnivaldoAntonioLagares(CGSA/DGB/SPPE)pontuouarespeitodamorosidadedo

examegrafotécnicofeitopelaCaixaequesedevebuscaralternativasàbiometria.

Em continuação,oSr.MárioÂngeloVitório(SRTb/MG)destacouqueosistemade

atendimento agendado é outro ponto que impacta na questão do seguro-

desemprego,tendoem vistaqueé“engessado”,poisénecessárioesperarahora

marcadaparaatenderaousuário,logoénecessáriofazeradaptaçõesparaqueflua

oprocessodetrabalho.OSr.MárcioUbiratanBritto(CGSA/SPPE)esclareceuquese

ospagamentosem relação ao seguro-desemprego passarem a serfeitosnas

contassocialoupoupança,quesãodoistiposdecontasquenãotem ônusparao

trabalhador,fatalmenteacabariaosaquecom ocartãocidadão,logo,estariasendo

pagoparaoverdadeirotrabalhador.Em seguida,oSr.PedroLuizPaulino(SP)

apresentoudúvidasrelacionadasaoexamegrafotécnico,queforam esclarecidas

peloSr.EnivaldoAntonioLagareseSr.MárcioUbiratanBritto(SPPE).ASra.Eladir

ElizabethLimapontuouquealgonecessitaserfeito,diantedasituaçãodequeas

fraudesestãosendoaprimoradas,poiséalgoqueafetaoMinistériodoTrabalhoeo

servidores.OSr.EnivaldoAntonioLagares(CGSA/DGB/SPPE),informouquenão

dispõedeforçaoperacionalsuficienteparaatenderasdemandasnaCoordenação-

Geralde Seguro-Desemprego e destacou a necessidade de processos de
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automação.O Sr.Mário Ângelo Vitório (SRTb/MG)observou outrospontosdo

documento aserencaminhado paraaSPPE como questõesdeteletrabalho e

automaçãoeem seguida,oSr.GustavoAntonioRaulinodeOliveira(DTI)enfatizoua

importânciadeseouvirquem estálidandocom ocidadãonaponta.Informouque

participoudereuniõescom aDATAPREVequeháum esforçoafim dediminuiro

númerodefraudesparaqueaconcessãodoseguro-desempregosejaalgomais

seguro.Em relaçãoaoe-socialdestacouqueexisteum esforçodacontrataçãodo

SERPROeacreditaqueatéofinaldoanoteráessaplataformadeacessoaosdados

doe-social.Em relaçãoaquestãodabiometria,informouqueháiniciativasdo

MinistériodoPlanejamentoqueconvergem paraousodabasedoTSEeampliação

delaparaqueosórgãospossam usarabiometriaparavalidartodososprocessos.

Com relaçãoaoSAAeosproblemasqueforam colocadosparaaDTI,pontuouqueo

Ministérioestavasem fábricadesoftware,masquefoiabertoum pregãonodia14,

queestáem processoparaserconcluídoatéaprimeiraquinzenadedezembro,a

fim dequesejadesenvolvidonovasaplicaçõesehajamelhorianasaplicaçõesque

estãonoar. O Sr.GleidsonNonatodaSilva(MG)destacouquehádificuldades

relacionadasaocanaldecomunicação“Alôtrabalho-158”,devidoadivergênciade

informações.ASra.MariaAparecidaFernandesAraújo(COGEP)solicitouquetudo

quefoiexpostosejaincluídonodocumentoquefoielaboradopelosservidoresdas

SRTb’s,afim dequeaCOGEPencaminheassolicitaçõesparaasrespectivasáreas

competentes.OSr.ValdirValdivinoCotrim Filho(CODEP)expôsarealidadedoque

acontecena prestação deserviço relacionado ao seguro-desemprego eabono

salarialedestacouopapelimportantequeoservidorqueatuanapontatem,no

sentidodecriarumainteligênciaafavordesecombatersituaçõesqueenvolvem

fraudes.Pontuou,ainda,quehámuitaspessoaspreparadas,masqueopotencial

dasmesmasestásendomalutilizadoeenfatizouqueodocumentoapresentado

pelosservidoresdosEstadoséumaprovadequeháiniciativasdesepensarenão

apenas de se operacionalizar.Porfim,externou sua preocupação em se ter

mecanismos que deem retorno à sociedade de forma rápida em relação aos

problemasenfrentadospelotrabalhador. O Sr.GleidsonNonatodaSilva(MG)

salientouquemuitasvezesasinformaçõescontidasnositedoMinistérioestão

desatualizadasedeterminadasinformaçõesquandoprestadasaousuáriomuitas

vezesgerafrustraçãoeagressãocontraosatendentes.A Sra.CéliaMariaSilva

Souza(SRTb/BA)elogiouoposicionamentodoSr.ValdirValdivinoCotrim Filho
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(CODEP)edo Sr.Gustavo Antonio Raulino deOliveira(DTI)eem seguidafez

consideraçõesarespeitodeassuntoscujoteorenvolveasRegionais,porém,muitas

vezesnãoérepassadoparaosservidoresqueestãonapontaenem considerado

suaparticipaçãonodesenvolvimentodetemasquelhesafetam.O Sr.Gustavo

AntonioRaulinodeOliveira(DTI)pontuouquesualeituraem relaçãoaoincômodo

em funçãodonovogoverno,édequeoserviçoirácontinuarasernecessárioparaa

sociedadeequetodosestãonum ambientedemudança,ondeserãonecessárias

adaptações.O Sr.Pedro Luiz Paulino (SP)compartilhou que muitas vezes o

atendimentoérealizadojuntamentecom oadvogadodosegurado,oquegeramuita

pressãoparaosservidorese,ainda,aquestãodecobrançasdeagendamentode

seguro-desemprego.Em resposta,oSr.GustavoAntonioRaulinodeOliveira(DTI)

informouquejátem conhecimentodaquestãodosagendamentosedosproblemas

com oSAA,queserãocorrigidoscom acontrataçãodafábricadesoftware.ASra.

IveteVicentinadeAmorim (SRTb/MT)pontuouqueénecessárioum trabalhode

continuidadeparaquesetenhaefetividadeedestacouproblemasrelacionadosao

sistemadenotificaçãodoseguro-desempregoquandoháfraudesporquestõesde

irregularidade,frutodaausênciadeumapolíticadentrodoMinistériodoTrabalho

voltadaparaisso.Relatou,ainda,oproblemarelacionadoaonúmerodesaquesque

estãoocorrendonaslotéricas,frutodeclonagem decartõesqueocorreram devidoa

utilizaçãodoserviçodeenviodeSMSaonúmerocadastradonoformulárioda

triagem equestionouarespeitodetalsituação.Em resposta,oSr.MárcioUbiratan

Britto(CGSA/SPPE)esclareceuquehojeomecanismodoSINEFÁCILéutilizado

parafacilitarocontatocom otrabalhadoratravésdotelefoneinformadoporelee

queoprocessodeemissãodocartãoéfeitopelaCaixaEconômica,noqualfoi

detectadaavulnerabilidadedaconcessãoqueerafeitavia0800eforam adotadas

providênciasafim desecoibirasfraudesapontadas(impossibilidadedemudança

deUFealteraçãodeendereçopelo0800).ASra.MariaAparecidaFernandesAraújo

(COGEP)fezumabrevejustificativaem relaçãoaoconviteanteriordirecionadoà

CoordenaçãodoSeguro-DesempregoeaoDTIe,pontuouressalvasem relaçãoa

última Ata solicitando queosparticipantesdo GRUPO façam devolutivascom

acréscimosdoquefaltaàcaixadoe-maildoGPCOT.Esclareceu,ainda,queháum

linknaintranetrelativoaogrupoeconsideraesseespaçodediálogoimportante

paramelhoriadosprocessosdetrabalhoe,solicitouquetudoquefoipontuadona

presentereunião,constenodocumentoqueserádirecionadoparaaáreacerta
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dentro do Ministério.Apósexplanação,fezosseguintesencaminhamentos:a)

confirmaçãodadatadapróximareunião,apósorecebimentododocumentotratado

na presente reunião;b) atualização da lista;c) atualização da intranet;d)

comunicadoparaciênciadaretomadadoGPCOTeoqueestásendodiscutido

dentrodogrupo.Porfim,sugeriuàSPPE,queem um momentooportuno,seja

atualizado o mapeamento do processo de trabalho do seguro-desemprego e

pulverizaresseconhecimentoparaopessoaldoatendimento.OSr.MárcioUbiratan

Britto(CGSA/SPPE)fezum últimocomentárioarespeitodoassuntodefraudese

pontuouqueháprevisãodeimplementaçãonosistemaem dezembroafim deque

continueasebarrarbenefíciosfraudulentos.OSr.MárioÂngeloVitório(SRTb/MG)

registrouqueserãonecessáriasreuniõestécnicascom aSPPE.Em seguida,passou

-seaopróximopontodareunião,queéofeedbackdoestudotécnicoarespeitoda

greve.FoifranqueadaapalavraaoSr.RogérioAntônioExpedito(CONDSEF)pontuou

algumasquestõesconjunturaisqueserãotratadasdeformadiferentedentrodo

novogovernocomoaquestãodoseguro-desempregoe,ainda,adefiniçãodedois

setoresfundamentaisparapromoçãodaspolíticasqueserãoimplementadas,quais

sejam,aSPPEeaEconomiaSolidária.Reforçousernecessário,dentrodogrupo,

apontarpolíticas que consolidem o processo de contrapartida do trabalhador

quando do recebimento do seguro-desemprego.Destacou que o documento

produzidopeloSr.ValdirValdivinoCotrim Filho(CODEP)relatapontosquepodem

serapresentadostecnicamentedaspolíticasqueestãosendoimplementadaspelo

governoesugeriuaformaçãodeumaequipeparatrabalharatéodia15para

apresentardemaneiraconjunta,um documentoconsolidado,nonovoformatoque

se estabelece dentro da dinâmica que está sendo apresentada pelo próximo

governo,afim deserentregueàequipedetransição.Em relaçãoàgreve,sugeriu

queseadotasseoacordoquefoifeitocom oMinistériodaSaúdereferenteàgreve

de2015para2016quecolocoucomoopçãodecompensação,ademandapagapor

produtividade e não horas e,após assinatura do Ministro,o documento seria

devolvidoaosEstadosparasernegociadodiretamentecom aschefias.OSr.Valdir

ValdivinoCotrim Filho(CODEP)fezum breverelatodamemóriadaorientaçãodada

àépocareferenteashorasdagreve.O Sr.RogérioAntônioExpedito(CONDSEF)

propôsquesefaçaaapresentaçãodapropostaaoMinistériodoTrabalhoparaver

seseráacatadaounãoapropostae,posteriormenteaisso,semarqueumareunião

noMinistériodoPlanejamentocom apresençadoMinistériodoTrabalhopara
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chancelaroacordo.ASra.MariaAparecidaFernandesAraújoregistrouqueforam

disponibilizados,a Nota Técnica,Exposição de Motivos e Aviso Ministerial

pertinentes ao Plano de Cargos da carreira administrativa para a análise dos

membrosdabancadatrabalhistaem reuniãoprévia,ocorridanodia26denovembro

de 2018;os expedientes foram validados e restituídos com sugestões para

prosseguimentoefinalizaçãopelaCOGEP.Apósasdiscussões,ficoudefinidocomo

pautaparaapróximareunião:a)acordodegreve;b)transiçãoparaanovasituação;

c)PlanodeCarreiras(AvisoMinisterial).

ENCERRAMENTO:Apósasconsideraçõesfinaisenadamaishavendoatratar,aSra.

MariaAparecidaFernandesAraújo (COGEP)encerrouareunião agradecendo a

presençaeacontribuiçãodetodos,àsdezessetehorasevinteminutos.Eu,Ana

PriscilaMartinsdaCruzMendes,designadacomosecretáriadestareunião,lavreia

presente ata que,apóslida e aprovada,é assinada pormim e pelosdemais

presentes.

Brasília,27denovembrode2018.

AnaPriscilaMartinsdaCruzMendes
SecretáriadaReunião-COGEP

PRESENTES:

MoniqueMercantemoura

IsabeleJacobMorgado

FábioNelsonVieira

MariaAparecidaFernandesAraujo

ValdirValdivinoCotrim Filho

RogérioAntônioExpedito

VivianHampeFialhoRennhack
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CéliaMariaSilvaSouza

MárioÂngeloVitório

IveteVicentinadeAmorim

EladirElizabethLima

EnivaldoAntônioLagares

MárcioUbiratanBritto

AnaPriscilaMartinsdaCruzMendes

GleidsonNonatodaSilva

WelisonMarquesdeAraujo

GustavoAntônioRaulinodeOliveira

JoãoArmindoSouzadaSilva

PedroLuizPaulino


