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RELATÓRIO DA REUNIÃO REALIZADA NA 

DGP/INSS EM 18 DE JULHO DE 2017 

 

 
 
Presentes: Fenasps: Moacir Lopes (PR), Deise Lúcia (SP), Lídia de Jesus (BA), José 
Campos (RS), Thaize Antunes (SP), Eduardo Franco (SP), Cleuza Faustino (MG), 
Sebastião Oliveira (PR), Carlão (DF), Goreti dos Santos (SC). 
 
Diretor de Gestão de Pessoas: Thiago Andrigo Vesely, e a diretora substituta, Mônica 
Arcoverde. 
 
  Na abertura da reunião, os representantes da FENASPS reapresentaram os pontos 
da pauta de reivindicação dos servidores, apresentada pela Federação, que não foram 
atendidos: 01) Cumprimento do Acordo de Greve, REAT, Jornada de Trabalho, Comitê 
Gestor; 02) Os direitos dos Servidores no projeto INSS Digital; 03) Pauta de Reivindicação: 
Campanha Salarial 2017; 04) Prorrogação do Ciclo IMA/GDASS e 05) Projeto de 35 horas 
de trabalho para setores que não estão na jornada de 30 horas. 
 
 Diante das diversas versões sobre a implantação dos novos projetos e 
considerando que diversas resoluções precisam ser tomadas em outras instâncias, 
propusemos a realização de uma reunião conjunta com o Presidente do INSS e Diretoria 
Colegiada, a fim de dirimir as dúvidas e buscar soluções sobre as mudanças nos 
processos de trabalho, além da solução das questões pendentes como pagamento da 
GDASS, Adicional de Qualificação, ampliação de turnos para as PEXs, Comitê Gestor de 
Carreira, REAT, Ciclo da GDASS, INSS DIGITAL, TELETRABALHO, Concurso Público e 
as relações trabalhistas para os servidores que forem inseridos no teletrabalho. 
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      Informamos que após as reuniões realizadas com os técnicos da DIRAT sobre o 
INSS Digital, bem como a divulgação do balanço sobre a implantação do INSS Digital do 
projeto Piloto na GEX em Mossoró/RN, faz-se necessário aparar as arestas de como está 
este processo. 
 
 Na reunião com os representantes da Diretoria de Atendimento e equipe técnica 
que está desenvolvendo o projeto INSS Digital, foi afirmado à Federação que “a partir de 
agosto de 2017, estarão sendo implantados 5 polos experimentais por Superintendência, 
ou seja, 25 unidades do INSS, trabalhando no novo modelo. Que em princípio consiste em 
fazer o protocolo com a digitalização dos documentos, seja nas APS ou em parcerias via 
cooperação técnica com Sindicatos, Prefeituras, Empresas e outras organizações. Na 
avaliação dos gestores do projeto estarão equacionando uma demanda de 93 anos da 
Previdência. E a implantação deste sistema não está vinculada ao Teletrabalho, que será 
um outro projeto a ser implantado". 
 
  O diretor da DGP foi enfático ao afirmar que "a área de Gestão de Pessoas cuidará 
da parte de capacitação de pessoal para fazerem o Teletrabalho, pois não é um processo 
simples, já que precisam de um regramento e os trabalhadores envolvidos precisam 
compreender as complexidades do trabalho em casa". E existe um grupo de estudo 
técnico elaborando as orientações, que estarão prontas com previsão de implantação nos 
locais que se enquadrem nas condições que forem estabelecidas, como a área-meio a 
partir de 1° de agosto/17. No entanto, nas APS a responsabilidade de implantação está a 
cargo da DIRAT. 
 
 Informou ainda que na reunião da Diretoria Colegiada ocorrida no último dia 
13 de junho foram constituídos três Grupos de Trabalho (GTs) institucionais sem a 
participação de nenhuma entidade classista: 
 

1) GT para discutir 35 horas com sobreaviso, baseada em experiências de outros 
ministérios e a exemplo do Judiciário e da Receita Federal. Em fase de conclusão em 
ajustes internos, com previsão para implantação 01/08.  Afirmou que se der certo no INSS, 
poderá será a primeira experiência no Executivo; 
 

2) Liberação de pontos para os Gerentes, que depende de conversas internas com 
o Ministro do Planejamento; 
 

3) Banco de horas - depende de ajustes no SISREF; 
 
       Embora o diretor tenha explicado as tarefas dos grupos técnicos, não explicou ainda 
como ficará a relação trabalhista dos funcionários que aderirem ao teletrabalho, afirmando 
que as normativas sobre isso estão sendo tratadas no grupo técnico para posterior 
divulgação. 
 
 Em relação às cláusulas não cumpridas do acordo de greve de 2015 e a pauta de 
reivindicações, confirmou que estas demandas deverão ser tratadas com a Presidência e 
Diretoria Colegiada, onde serão tratadas das demandas pendentes e das controvérsias 
sobre a implantação do INSS DIGITAL x TELETRABALHO. 
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 Sobre a jornada de 35 horas de trabalho na área-meio e unidades que não fazem 
parte do REAT, explicou que o grupo está concluindo os estudos para parecer da 
Procuradoria e análise da Presidência do INSS que caberá baixar as normas autorizando. 
Estando devidamente concluído, esta nova jornada poderá iniciar-se a partir de 1° de 
agosto. 
 
 Esta jornada consiste em 7 horas de trabalho com 15 minutos de descanso e 01 
hora de sobreaviso, ficando a critério do gestor fazer a convocação do servidor conforme a 
necessidade de serviço. 
 
  Estão definindo como equacionar a norma para CCT - FG, gerentes de APS 
possam cumprir esta jornada de 35 horas. E ainda como liberar o SISREF para Gerentes 
Executivos.   
 
 A priori, a instituição pretende colocar aproximadamente 130 APS que não 
preenchem as condições para o turno estendido possam estar no turno de 35 horas com 
sobreaviso de 01 hora. 
 
 Os representantes da Federação disseram que existe um grupo que estava 
discutindo a questão do REAT e a jornada de trabalho, que defendemos as 30 horas 
para todos e que existe legislação para isso, inclusive já funcionava em turno 
ininterrupto com base no Decreto 1590/95. Ainda assim, a Fenasps propôs que a nova 
jornada seja, em vez de 35h, de 30 horas semanais com duas horas de sobreaviso diárias. 
 

No acordo de greve de 2015, foi estabelecida a busca com urgência para solucionar 
a situação das APS que estão fora do turno estendido, e elaborada Nota Técnica 
embasando o funcionamento de unidades do PEX e com número reduzido de servidores 
em Turno Único por medida de economia. Reiteramos que seja reapresentada proposta ao 
Ministro do Planejamento para que todas as APS tenham funcionamento em 30 horas 
semanais de trabalho. Isso já foi negociado e coloca todos os trabalhadores das agências 
na mesma jornada. E voltamos a insistir na necessidade de Concurso Público, para 
reposição da força de trabalho, bem como que sejam convocados os aprovados no último 
concurso que estão aguardando. 
 
 Sobre a concessão do Adicional de Insalubridade, após a publicação da Nova 
Orientação normativa que não exige como condição a necessidade do contato pessoal, 
surgiu outro problema que são os laudos técnicos das condições de trabalho. Muitos 
servidores que estão no mesmo ambiente de trabalho estão sendo retirados o adicional de 
insalubridade. Como existem problemas da aplicabilidade, ficou acertado que todos os 
problemas dos Estados serão encaminhados para a Diretoria de Gestão de Pessoas. 
Sobre a questão da progressão dos dirigentes liberados de ponto para mandato classista, 
afirmaram que estão cumprindo a orientação da Procuradoria, que o liberado tem direito a 
progressão, com base no RJU que estão em efetivo exercício.  
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 Em relação às pendências dos descontos em relação aos dias paralisados em 
razão de greves e protestos, os descontos estão sobrestados, porém terão que ser 
negociados no Ministério do Planejamento. 
 
 A FENASPS informou ainda que estaremos encaminhando ofício solicitando a 
liberação dos servidores para participação no XV Congresso Nacional da federação, 
convocado para dias 26 a 29 de outubro de 2017. Além disso, a DGP vai responder ao 
pedido de liberação de servidores do RN para participarem do Seminário INSS Digital, que 
será realizado em Natal/RN. 
 
 Sobre os demais pontos de pendência da greve de 2015, ficou o compromisso do 
Diretor Thiago de agendar audiência com o presidente do INSS, conforme solicitação da 
FENASPS. 
 
 É importante os servidores informarem aos sindicatos Estaduais e a FENASPS, 
sobre os problemas que surgirem para permanência e inclusão no REAT, pois com o 
processo de aposentadorias, remoções aumenta ainda mais os problemas e as mazelas 
do INSS, com a falta de servidores para atender as demandas. A luta da categoria é uma 
solução que venha contemplar a jornada igual para todos os servidores. 
 

A FENASPS convoca os servidores de todo o país para intensificarem 
as mobilizações, preparando a greve por tempo indeterminado a partir 

de 16 de agosto!  
 

Somente na luta conquistaremos as reivindicações! 
 

Brasília, 19 de julho de 2017 
 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 


