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RELATÓRIO DA REUNIÃO AMPLIADA DO INSS  

(DEN-FENASPS E REPRESENTANTES DOS SINDICATOS ESTADUAIS) 

 

 

Data: 10 de maio de 2014 

Local: Sede da Fenasps 

 

 

1. Informes e encaminhamentos sobre o Dia Nacional de Luta 
 

 Os representantes dos estados do Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa 

Catarina e Minas Gerais complementaram os informes apresentados na reunião do Comando de 

Mobilização do dia 08 de maio e algumas assembleias serão realizadas até o dia 13/05. O quadro 

apresentado é de fortalecer a mobilização. 

 Na avaliação dos presentes foi positiva a Marcha Nacional do dia 07 de maio, realizada 

em Brasília. E a plenária dos Servidores Públicos Federais que deliberou fortalecer o dia 15/05 

"DIA NACIONAL DE LUTA DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS". 

Foram repassados os informes da audiência na ANVISA e, posteriormente, será encaminhado o 

relatório aos estados. 

 

2. Análise da proposta apresentada no CGNAD sobre a política de incorporação da 

GDASS: 
 

 O estudo apresentado pela Direção de Gestão de Pessoas no CGNAD considera a 

situação dos valores das parcelas que compõe o salário em janeiro/15: 
  

1. Incorpora a GAE ao vencimento básico; 

2. Incorpora 60% da GDASS ao vencimento básico; 

3. O valor do ponto da GDASS, a partir da nova tabela, passaria a representar 40% do que 

representava antes; 
 

 A iniciativa do Estudo foi analisada como positiva, considerando que a situação de 

distorção da gratificação no salário do INSS é gritante e em todas as discussões e audiências os 

representantes do governo concordam que é necessário corrigir, porém a Federação já participou 

de vários Grupos de Trabalho e o governo não apresentou nenhuma proposta formal para 

resolver esta injustiça. 

 No mês de fevereiro/14, entregamos uma pauta de reivindicações que trata desta questão, 

e reafirmamos a urgente necessidade da Reestruturação da Carreira que leve em consideração:  

a) a incorporação das gratificações; b) a instituição do adicional de qualificação; c) resolver a 

situação das progressões funcionais, dentre outras questões que fortaleçam a Carreira do INSS, a 

fim de oferecer perspectiva profissional aos trabalhadores. 

 

 



 

 2 
SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-900 - Brasília-DF - Telefone: 61 - 3226.7214 

Fax: 61 - 3226.7285 e 3321.1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

 

3. Estudo do CGNAD 
  

 Sobre o estudo do CGNAD, para que a Federação discuta com a categoria, é necessário 

que sejam apresentados formalmente melhores detalhamentos da tabela e o compromisso do 

Ministério da Previdência e do Ministério do Planejamento sobre uma proposta efetiva para 

negociação, neste sentido será encaminhado documento com este conteúdo para Diretoria de 

Gestão de Pessoas (DGP) e para Presidência do CGNAD. 

 Foi deliberado que seja divulgado as tabelas para a categoria a partir destas observações e 

considerações. 

 

4. GT Seguridade Social 
 

          No período de 13 a 15/05 estarão ocorrendo reuniões dos GTs ligados à Mesa Setorial de 

Negociação Permanente do Ministério da Saúde (MSNP/MS) e Mesas de discussão da Carreira 

da Seguridade e que seja convocado reunião do GT de Trabalho da Seguridade Social, a realizar 

no dia 14/05, para realizar discussão  preparatória para as reuniões e Grupos de Trabalho. 
 

Seguem em anexo as tabelas com notas explicativas sobre os Estudos do CGNAD. 

 

 

 

 

 

Brasília, 12 de maio de 2014. 

 

Plantão/Fenasps 

 

 

 

 


