
RELATÓRIO DA REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA DGP/INSS 
 
 
 
Data: 24 de abril de 2017 
Local: Brasília 
Participantes: CNTSS/CUT – Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Seguridade Social e da FENASPS - Federação Nacional dos Sindicatos dos 
Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social 
participaram como representantes dos trabalhadores 
Representante do INSS: diretor da DGP – Diretoria de Gestão de Pessoas, 
Thiago Adrigo Vesely, e equipe 
 
Reunião realizada na segunda-feira, 24 de abril, em Brasília, com o diretor da 
DGP/INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, contou com as participações 
das entidades representativas dos servidores públicos federais do INSS: 
CNTSS/CUT e FENASPS.  
 
O encontro teve como pauta principal os esclarecimentos sobre as demandas 
apresentadas nas reuniões de 20 e 21 de março deste ano que ficaram de ser 
encaminhadas pela DGP junto ao Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão e à direção do Instituto.  Os trabalhos tiveram 
início às 14h30 com a apresentação, por parte do diretor da DGP/INSS, do 
resultado do encontro com o ministro do Planejamento: 
 
 
1. Auxílio deslocamento: o questionamento sobre o direito de auxílio 
transporte para servidores que usam o próprio carro para ir ao trabalho 
permanece em análise no MDSA. Quando chegar no MP, o ministro Diogo irá 
analisar; 
 
2.  Compensação de final de ano: pedido da DGP se encontra no Ministério 
do Planejamento, porém a tendência é de interromper o que hoje já acontece 
no Legislativo e Judiciário, ou seja, não conceder para os servidores do INSS;  
 
3. Auxílio Transporte sem exigência de ônibus: o Ministério do Planejamento 
se comprometeu analisar;  
 



4. Bolsa Estagiária:  o diretor da DGP destacou que o INSS perde esses 
trabalhadores devido aos baixos salários. A diretoria continuará insistindo na 
valorização do trabalho dos estagiários;  
 
5.  Incorporação da GDASS: a resposta já divulgamos, ou seja, os problemas 
estão relacionados com as dificuldades tecnológicas de operação no sistema. 
Vale informar que a GexCuritiba/PR conseguiu fazer as revisões e o 
enquadramento das aposentadorias com o primeiro movimento de janeiro de 
2017 e comandou no sistema, portanto Curitiba vai receber a incorporação da 
GDASS;  
 
6. Adicional de Qualificação: o diretor informou que o ministro Diogo acenou 
com boas expectativas, porém depende do MDSA agilizar a tramitação da 
proposta;   
 
7. Nomeação dos aprovados nos concursos: as entidades representantes dos 
trabalhadores cobraram novamente a nomeação dos aprovados, além dos 
excedentes; 
 
8. Portaria liberação para atividades sindicais: o diretor informou que será 
publicada nos próximos dias;  
 
9. Seminário Nacional de Acessibilidade: o evento foi agendado para o dia 16 
de maio, em Brasília, a partir das 9h00, na Confederação Nacional dos 
Trabalhadores no Comércio. A CNTSS/CUT tem direito a oito vagas a serem 
distribuídas na sua base;  
 
10.  Insalubridade, Remoções e Exames Periódicos: sobre estes temas o 
diretor do DGP ficou de passar informações na próxima reunião;  
 
11. REAT e IMA/GDASS: a prorrogação do próximo ciclo será pauta da 
próxima reunião;   
 
12.  Cortes de salários em virtude da paralisação de 15 de março: de acordo 
com o diretor, a orientação para 15/03 - e agora em 28/04 - é o código de 
greve, sem corte de salários. Quanto às definições de corte ou não dos salários 
cabe ao Ministério do Planejamento e as eventuais negociações que as 
entidades venham ter ou não junto a este Ministério. Tivemos descontos 
salariais por conta das iniciativas das CGP locais; 
 



13. Serviço Social: fizemos o levantamento das demandas da área e as 
promessas feitas pelo presidente do INSS em reunião realizada no dia 23 de 
março, onde firmou o compromisso de agilizar a nomeação da equipe técnica 
e do chefe da DSS – Divisão do Serviço Social. 
 
Foi estabelecida nova reunião com as mesmas entidades representativas dos 
trabalhadores para 15 de maio, às 14H30, em Brasília. 
 
 
 
 

Terezinha de Jesus Aguiar (Teca) 
Secretaria de Comunicação da CNTSS/CUT 

26 de abril de 2017 


