
RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA NA 
SEGRT/MPOG 

 
 
1. Realizada no dia: 25/08 - às 10 horas. 
 
2. Local: SEGRT/MPOG. 
 
3. Representando a CNTSS/CUT: Terezinha de Jesus Aguiar (Teca-GO), Pedro 
Totti (SP), Adão Pereira Alves (DF), Sandro Cezar (RJ) e Irineu Messias (PE). 
 
4. Equipe da SEGRT: José Borges de Carvalho, coordenador Geral de 
Negociação e Relações Sindicais, e as srªs Maria Beatriz e Goiacira Luna. 
 
5. Pauta: 
 
1.  Alteração na Orientação Normativa 06 
2. Códigos de greve 
3. Regulamentação da Progressão Funcional no INSS 
4. Descontos da greve de 2009 
5. Descontos nos contracheques dos aposentados e pensionistas 
6. Regulamentação do Comitê Gestor previsto na Carreira do Seguro Social 
7. Concessão das atuais aposentadorias com base na Lei 13.324/16 
8. Incorporação das Gratificações de Desempenho 
9. Comitê de Carreiras da Seguridade Social 
10. Gratificação dos trabalhadores de combate às endemias 
11. Situação Funcional Servidores das JRPS e do Ministério da Previdência  
 
 
Realizada na quinta-feira, 25/08, do corrente ano, às 10h, sob a coordenação 
do sr. Borges de Carvalho, que justificou a ausência do Secretário de Gestão 
de Pessoas e Relações do Trabalho, sr Augusto Akira, por motivos de 
compromissos com o Ministro do Planejamento, e o fato de que o mesmo o 
encarregou de atender a agenda com as Entidades Sindicais. No entanto, as 
entidades se posicionaram sobre a necessidade e importância de que uma 
nova data seja marcada com a participação do secretário Augusto Akira. 
Borges se comprometeu de passar o pleito das Entidades, além de discutir 
toda pauta apresentada à Mesa, uma vez que temos demandas e ações 
referentes à greve/2015 que dependem da decisão do então secretário da 
SEGRT/MPOG e dos Ministérios específicos da base sindical da CNTSS/CUT.     



 
As Entidades representativas dos trabalhadores expuseram que o objetivo da 
reunião seria para tratar dos pontos pendentes da greve de 2015, que requer 
medidas conjuntas dos Ministérios do Planejamento, da Saúde, do Trabalho, 
do Desenvolvimento Social (MDS) e do NSS. Além de encaminhamentos do 
acordo de greve, agora transformado na Lei 13.324/2016, constam os 
seguintes pontos:   
 
 
1.  Alteração na Orientação Normativa 06: para concessão da insalubridade 
aos trabalhadores que exercem suas atribuições em ambientes e condições 
adversas e com riscos à saúde. De acordo com Borges, o Comitê composto 
pelos Ministérios do Planejamento, Trabalho e Emprego, Previdência e do 
INSS já concluiu as alterações na Orientação Normativa 06 e acredita que já 
estão contempladas as demandas apresentadas pelas Entidades dos 
trabalhadores. A minuta foi encaminhada para o secretário Akira proceder as 
devidas providências, assinatura e publicação.  
 
Destacamos que os pagamentos do Adicional de Insalubridades estão sendo 
retirados sem as devidas análises ambientais. Informamos que os servidores 
estão enfrentando problemas de toda ordem, que, ao ser removido de uma 
agencia para outra, perdem o adicional de insalubridade, além de conviver 
com concessão de laudos ambientais para uma categoria e negando a outras 
(categorias) num mesmo ambiente de trabalho. 
 
Borges diz que acredita que até meados de setembro essa Orientação 
Normativa já esteja liberada para publicação. As entidades solicitaram o 
acesso da Minuta antes da sua publicação, antes de virar norma, com o 
objetivo de proceder a uma análise jurídica, conforme foram os 
entendimentos acertados na Mesa de Negociação e registrados no Termo de 
Acordo assinado entre o governo e as Entidades Nacionais, com o objetivo 
evitar novas demandas. A CNTSS/CUT sugeriu que os laudos pudessem ser 
elaborados conforme fora acertado no Ministério da Saúde, ou seja, a 
construção de Laudo Coletivo Homogêneo, Nota Técnica nº 7481/16. 
 
 
2. Códigos de greve:  as entidades nacionais apresentaram as implicações 
funcionais e os problemas relacionados a restrição, em razão do lançamento 
do código 137, interrompendo a concessão das progressões, do abono de 
permanência, da própria aposentação. Considerando que os servidores 



cumpriram sua parte ao repor os serviços, pontos/processos, ou outras 
formas de compensação das atividades paralisadas durante o período da 
greve, essa demanda tem que ser resolvida pelo Ministério do Planejamento. 
As entidades propuseram a criação de um código de compensação e/ou 
determinar que todos os códigos sejam retirados das fichas funcionais pondo 
fim a estes problemas. Borges se comprometeu a analisar os problemas 
apresentados e devolver às Entidades uma resposta sobre a demanda 
apresentada.      
 
 
3. Regulamentação da Progressão Funcional no INSS: a Lei 13.324/16 retoma 
a forma de assegurar a progressão a cada 12 meses. Para a CNTSS/CUT há 
necessidade da normatização, pois na audiência no INSS realizada em 24 de 
agosto ficaram dúvidas quanto a forma de concessão da progressão. Embora 
saibamos das datas de março e setembro, é importante dirimir as dúvidas de 
maneira a garantir o direito de todos os servidores a partir da publicação da 
Lei acima citada. De acordo com Borges, o Planejamento tomará todas as 
providências para o reposicionamento dos servidores nas tabelas a partir de 
janeiro de 2017 e que a contagem em 12 meses ainda vai ser regulamentada.  
 
 
4. Descontos da greve de 2009: as Entidades destacaram que há um PL de 
anistia em tramitação no Congresso Nacional. Contudo, com processo de 
alternâncias no comando político do Estado Brasileiro, solicitamos que o sr 
Akira interviesse junto aos parlamentares a fim de dar celeridade ao referido 
projeto. Borges se comprometeu em informar ao sr secretario para ver como 
poderá dar encaminhamento a essa questão, porém entende que as 
Entidades devam continuar as pressões junto aos parlamentares para que o 
PL avance no Congresso Nacional.   
 
 
5. Descontos nos contracheques dos aposentados e pensionistas: as 
Entidades informaram que consignatárias de seguros, conveniadas com o 
MPOG, estão comandando descontos indevidos, pois os servidores, 
aposentados e pensionistas não autorizaram esses descontos. Além disso, os 
servidores que fazem empréstimos consignados são induzidos a comprar um 
seguro do empréstimo e ao final do pagamento deste empréstimo o desconto 
não é interrompido e, para piorar, enfrentam muitas dificuldades para cessar 
estes descontos.  
 



Borges se comprometeu a analisar a situação e destacou que nenhuma 
empresa está autorizada a fazer descontos sem a anuência dos servidores. 
Cabe a cada servidor e/ou pensionista autorizar por escrito o convênio com a 
consignatária e concluiu: a consignatário que procedeu descontos indevidos 
nos contracheques dos servidores ou pensionistas será responsabilizada, 
tendo inclusive o convênio suspenso ou encerrado pelo MPOG.  A CNTSS/CUT 
solicitou que providências imediatas fossem tomadas da parte do Ministério 
do Planejamento a fim de solucionar os problemas que atinge muitos 
aposentados e pensionistas.  
 
 
6. Regulamentação do Comitê Gestor previsto na Carreira do Seguro Social: 
com a edição da Lei 13.324/16, negociada na greve de 2015, assinado no 
Termo de Acordo no INSS, as Entidades cobraram a instalação do Comitê 
Gestor da Carreira conforme prevê a referida legislação. Destacaram ainda 
que diante do quadro observado por problemas surgidos tendo em vista a 
Reforma Administrativa do Governo interino, ao proceder o fim do Ministério 
da Previdência e o seu remanejando para o Ministério da Fazenda e o INSS 
para o MDSA, a quem compete convocar e instalar o Comitê de Carreiras? 
Borges ficou de discutir com o secretario Akira que dará a resposta às 
Entidades tão logo a Secretaria tenha as informações levantadas.  
 
 
7. Concessão das atuais aposentadorias com base na Lei 13.324/16:  Borges 
informou que tem um GT- Grupo de Trabalho no Ministério do Planejamento 
analisando a Lei 13.324/16 e o artigo que trata da concessão das 
aposentadorias pela média dos últimos 60 meses. Trata -se de uma questão 
técnica que requer uma profunda análise. Depois deste processo será 
publicada uma Nota Técnica para orientar as respectivas Diretorias de Gestão 
de Pessoas sobre as novas regras a serem aplicadas, lembrando que os 
servidores têm que assinar Termo de Opção para enquadramento na nova Lei. 
  
 
8. Incorporação das Gratificações de Desempenho:  as Entidades cobraram 
do representante do governo o que foi negociado e está previsto no Termo de 
Acordo sobre o INSS, ou seja, passou para 70 pontos fixos e 30 pontos 
variáveis. As Entidades Nacionais cobraram do representante do Governo o 
cumprimento desta cláusula que consta Termo de Acordo.  
 
 



9. Comitê de Carreiras da Seguridade Social: a instalação do Comitê Gestor 
de Carreira negociada na greve de 2015 para o PST (Previdência, Saúde e 
Trabalho), cujo texto foi escrito e assinado no Termo de Acordo entre as 
Entidades e o Governo, não consta na Lei 13.324. As Entidades solicitaram que 
esse item fosse cumprido conforme o negociado na greve. 
 
10. Gratificação dos trabalhadores de combate às endemias: sobre a 
incorporação das gratificações dos trabalhadores do combate de endemias, 
foi orientado por Borges que seja pedida uma Audiência especifica para 
discutir a situação destes trabalhadores do Rio de Janeiro. 
 
 
11. Situação Funcional Servidores das JRPS e do Ministério da Previdência: 
servidores do "extinto" Ministério da Previdência e das Juntas de Recursos, 
diante da Reforma Administrativa expressa na MP - 726/16, lutam em torno 
da solução da vida funcional, uma vez que agora se encontram no Seguro 
Social com as mesmas atribuições que fazem os servidores do INSS, apenas na 
condição de analisar os pedidos de recursos dos segurados indeferidos no 
INSS. A CNTSS/CUT vem acompanhando essa situação e reafirmou as 
dificuldades de conviver num mesmo local de trabalho com tantas 
disparidades salariais. Borges se comprometeu a encaminhar a demanda para 
o secretário Akira para ver quais providências seriam cabíveis no sentido de 
corrigir as preocupações levantadas pelas Entidades.  
 
 
 
A CNTSS/CUT faz questão de destacar que a Audiência no DG/INSS ficou 
marcada pela ausência do secretário Akira, que foi substituído por um 
funcionário de segundo escalão do Ministério. O momento é de muita 
preocupação. Os direitos dos trabalhadores estão claramente sendo 
golpeados. A PEC 241, o PLC 257, a extinção do Ministério da Previdência e a 
edição do Plano de Saúde Popular deixam bem claro isso. A orientação da 
CNTSS/CUT é preparar a categoria para o próximo período que será marcado 
de muita luta, resistência e enfrentamento.  
 
 

 
Goiânia, 29 de agosto de 2016. 

Secretaria de Comunicação 
CNTSS/CUT   


