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RELATÓRIO DA REUNIÃO VIRTUAL ENTRE CNTSS/CUT – CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS TRABALHADORES EM SEGURIDADE SOCIAL E PRESIDÊNCIA 

DO INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
 
 
 
Data: 24/03/2021 – 11 horas 
 
Participantes pela CNTSS/CUT: Terezinha de Jesus Aguiar (Sintfesp Go/To); Vilma 
Ramos (SINSSP); Idel Profeta Ribeiro (SINSSP); João Torquato dos Santos (Sindprev 
DF); Deivid Christian dos Santos (Sindsprev SE); Luiz Eustáquio Ramos Neto 
(Sindprev PE); Maria Luiza Pombo (Sindprev PB); Edvaldo Santa Rita (Sindprev 
BA); Lucia Maria dos Santos (Sindprev AL); Margarida de Jesus Santos (Sintsprev 
MA); Leila Maria Cordeiro (Sintsprev MS); Alba Cristina Nogueira Lopes (Sindprev 
CE); Júlio César Lopes de Jesus (Sindprev SE); Samir Houtung (Sindprev ES).  
 
Participantes pelo INSS: presidente do Instituto, Leonardo Rolim; diretor de 
Gestão de Pessoas e Administração, Rogério Soares de Souza; representantes da 
Coordenação de Qualidade de Vida, Saúde e Desenvolvimento do Servidor, Eva e 
Sandra. 
 
Pauta:  
 

1. Vacinação de servidores e o fechamento das APSs - Agências da Previdência 
Social. 

2. Decreto nº 10.620. 
3. Esvaziamento do CGNAD – Comitê Gestor Nacional de Avaliação e 

Desempenho. 
4. Servidores que não aderiram aos programas de gestão. 
5. Serviço Social. 

 
 
A reunião teve início às 11h20 com a dirigente do SINSSP - Sindicato dos 
Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social no Estado de São Paulo, 
Vilma Ramos, destacando a importância desta agenda para a CNTSS/CUT – 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social e seus Sindicatos 
dos Servidores Públicos Federais, em especial para os trabalhadores do INSS – 
Instituto Nacional do Seguro Social, que aguardam com grande expectativa o 
resultado do que seria discutido no encontro. A dirigente apresentou a 
preocupação da Confederação com o trabalho presencial nas APSs – Agências de 
Previdência Social em um momento de descontrole da pandemia do novo 
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coronavírus e com os altos índices de transmissão e mortes por conta do vírus. 
Condições que tornam o trabalho presencial perigoso, pois o atendimento se dá a 
uma população idosa, frágil e vulnerável ao Covid-19. 
 
 
1. Vacinação de servidores e o fechamento das Agências: 
 
Com uma exposição feita por Idel Profeta Ribeiro, SINSSP, destacando a 
necessidade de garantir vacina para os trabalhadores que estão nas APS’s em 
virtude da essencialidade do atendimento, a CNTSS/CUT entende que os 
servidores estão na linha de frente e suscetíveis à infecção do novo coronavírus e, 
consequentemente, podendo levá-lo às suas famílias (pai, mãe, filhos e outros). 
Sendo assim, faz-se necessário que a Direção do INSS estabeleça uma gestão 
junto aos responsáveis pela distribuição e autorização da aplicação da vacina para 
garantir também a estes trabalhadores. Para a CNTSS/CUT, trata-se da defesa da 
vida dos trabalhadores no INSS. Diante deste governo que nega as orientações 
preconizadas pela OMS – Organização Mundial da Saúde e por cientistas do 
mundo todo, a Confederação apresentou uma proposta ao presidente Rolim que 
entre em contato com a Frente Nacional de Prefeitos para negociar a vacinação 
dos servidores do INSS que estão trabalhando na linha de frente.  
 
Em resposta, o presidente do INSS destacou que o PNI - Programa Nacional de 
Imunização, do Ministério da Saúde, não prevê vacina para os trabalhadores que 
estão em serviços essenciais. De acordo com o presidente Rolim, foi elaborada 
uma Nota Técnica dando conta das especificidades do trabalho no INSS e o 
público que busca atendimento. Esta Nota Técnica foi encaminhada, por meio do 
Processo nº 35014.010.152/2021-89, ao secretário Especial de Previdência e 
Trabalho, do Ministério da Economia, sr. Bruno Bianca Leal,  solicitando a inclusão 
dos servidores ao PNI, justificando a natureza do trabalho com pessoas idosas, 
doentes e com comorbidades. Rolim ficou de passar os referidos documentos 
para a CNTSS/CUT.  
 
 
2- Decreto nº 10.620 e as CEAB – Central de Análise de Benefício:  
 
Torquato dos Santos, Sindprev DF, fez uma breve explanação do Decreto 
promulgado em 05/02, que estabelece a centralização no INSS da concessão e 
manutenção das aposentadorias e pensões do RPPS – Regime Próprio de 
Previdência Social no âmbito da administração pública federal quanto às 
autarquias e fundações públicas, onde os serviços relacionados aos inativos serão 
operacionalizados pela CEAB - Central de Análise de Benefício do RPPS. O 
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dirigente questionou a retirada de acesso dos servidores à SOGP – Seção 
Operacional de Gestão de Pessoas, bem como a falta de comunicação do INSS 
com os aposentados/pensionistas, o que desencadeou sérias dificuldades. O que 
antes era um pedido simples de retirada de uma declaração de rendimentos para 
Imposto de Renda, contracheques e ficha financeira para elaboração de planilhas 
de cálculo para ações judiciais e outros serviços de toda natureza, que levava 
cinco minutos, segundo o dirigente, com esta transição agora leva dias. Esta 
situação torna os atendimentos mais tardios. Colocou ainda que os equipamentos 
disponibilizados pelo INSS aos servidores para o trabalho remoto são obsoletos.   
 
Leonardo Rolim destacou ser um momento de transição, que a gestão está 
identificando todos os problemas, que conta com as entidades para melhorar o 
atendimento e mencionou estar dependendo da liberação de orçamento 
pendente por conta da aprovação da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentária, no 
Congresso Nacional. Confirmou a aquisição de equipamentos – computadores, a 
partir de uma parceria com o MPT - Ministério Público do Trabalho, para equipar 
as CEABs - RPPS. Disse, ainda, que a DGPA está atenta a todas essas demandas e 
se preparando para melhorar o atendimento interno aos servidores nas suas 
demandas. Na oportunidade, informou que a DGPA – Direção de Gestão de 
Pessoas e Administração está preparando cursos de capacitação dos servidores 
para atuarem na CEAB – RPPS e que a Coordenação-Geral de Qualidade de Vida, 
Saúde e Desenvolvimento do Servidor também está empenhada para apresentar, 
num prazo mínimo, um programa com um cronograma para o atendimento aos 
servidores. Sugeriu fazer uma reunião especifica entre a DGPA e a CNTSS/CUT. 
 
 
3- Esvaziamento do CGNAD - Comitê Gestor Nacional de Avaliação e 
Desempenho:  
 
Deivid Christian dos Santos, Sindsprev SE, inicia sua fala chamando a atenção 
sobre o esvaziamento do CGNAD - Comitê Gestor Nacional de Avaliação e 
Desempenho, que trata da GDASS – Gratificação de Desempenho da Atividade do 
Seguro Social, destacando que a última reunião programada e realizada foi em 
outubro de 2020, tendo sido chamada outra em novembro de última hora. Ou 
seja, há muitas pendências a serem tratadas em relação ao ciclo, que, inclusive, 
está em final da mensuração e de definição quanto à avaliação individual, 
reafirmando sempre tratar-se de uma parcela significativa dos salários pagos aos 
servidores. Deivid alertou que o Decreto sobre a GDASS fala de reuniões 
bimestrais do CGNAD para dirimir todos os problemas em torno da gestão da 
referida gratificação. Neste ponto, Deivid e Terezinha Aguiar, Sintfesp Go/To, que 
fez uma breve fala dirigida ao presidente, cobraram de Leonardo Rolim o 



 
 

4 

 

agendamento urgente de uma reunião do CGNAD. Na mesma fala Deivid cobrou 
do presidente do Instituto a retomada do Grupo de Trabalho de Pontuação e a 
criação do Comitê Gestor da Carreira. 
 
O presidente do INSS informou o agendamento de uma reunião do CGNAD, sob a 
coordenação da DGPA, para os próximos dias. Guilherme, da DIRAT – Diretoria de 
Atendimento, informou ter havido avanço quanto ao aumento da pontuação de 
alguns serviços e que a paralisação do GT da Pontuação se deu por motivos de 
adequação na equipe, mas se comprometeu em retomar as discussões em breve. 
Quanto à implantação do Comitê Gestor da Carreira, mesmo sendo solicitado 
mais de uma vez, ninguém da equipe do INSS respondeu esse ponto. 
 
 
4- Servidores que não aderiram aos programas de gestão: 
 
As preocupações apresentadas pela CNTSS/CUT dizem respeito aos servidores 
que não aderiram aos Programas de Gestão colocados pelo INSS e que, em 
muitos casos, são jogados em serviços sem poderem ter a previsibilidade das 
tarefas que irão realizar. 
 
O presidente do INSS falou que mais de 50% dos servidores que estão nas CEABs 
não aderiram a nenhum Programa de Gestão, portanto não haveria nenhuma 
pressão para adesão. Disse ainda que os servidores que não estão nas CEABs são 
imprescindíveis para outros trabalhos do Instituto. 
 
A Confederação entende ser necessária haver previsibilidade nos serviços para 
todos os servidores, estando ou não nos Programas de Gestão, pois mesmo os 
servidores que aderiram ao PGRP – Programa de Gestão em Regime de Execução 
Parcial não sabem exatamente os serviços que serão obrigados a realizar no dia 
seguinte. Apenas os servidores das CEABs possuem minimamente essa previsão. 
 
 
5- Serviço Social: 
 
Julio Cesar Lopes de Jesus, Sindprev SE, fez uma fala destacando a Portaria 
Conjunta PRES/DGPA/DIRAT/DIRBEN/INSS nº 11, de 17/03/2021, publicada pela 
Direção do INSS e que estabelece mudanças na estrutura do atendimento e nos 
processos de trabalho. Dispõe, entre outros pontos, sobre o aumento no número 
de avaliações sociais para seis e sete diárias, a depender da jornada de trabalho 
do profissional do Serviço Social, que pode, inclusive, se estender aos sábados, 
domingos e feriados, ou seja, instituindo, desta forma, o Banco de Horas. 



 
 

5 

 

 
O dirigente relembra que a Portaria não foi discutida com os servidores do Serviço 
Social e o fato de as demandas e os represamentos dos serviços no INSS não 
poderem ser responsabilidades imputadas aos assistentes sociais. Questionou se 
a DSS - Diretoria de Serviço Social teria participado da edição da portaria. 
Mencionou que os servidores técnicos administrativos também não podem ser 
responsabilizados pelo represamento da concessão e manutenção de benefícios, 
uma vez que esta situação já era grave e se avolumou com a pandemia. Reforçou 
que avaliação social por si só não garante a concessão do benefício, faz-se 
necessária a perícia médica. Destacou que em várias localidades pelo Brasil afora 
há uma espera de vários meses por perícia. 
 
Apontou ao presidente Rolim a contradição muito grave e perigosa por parte da 
direção do INSS e do governo: mesmo com uma pandemia com altas taxas de 
infecção e mortes, ambos adotam medidas que aumentam a circulação de 
pessoas no interior das Agências. A categoria não aceita a forma como a direção 
do INSS está tratando essa situação. Referiu-se, ainda, que o trabalho do Serviço 
Social não é somente apresentar o parecer social e que há no cotidiano destes 
profissionais muitas outras atribuições. 
 
O presidente do INSS informou que a Portaria foi amplamente discutida 
internamente no INSS e na DSS. Alegou que o aumento das avaliações sociais 
acontece devido ao número de faltas dos requerentes, numa média de 30% dos 
agendamentos diários. Neste momento da reunião, informou estar atrasado para 
outro compromisso e se comprometeu em fazer uma reunião específica para 
tratar do Serviço Social. Para os pontos de pauta sem resposta ou com respostas 
insuficientes ficou acordado uma reunião com a Diretoria de Gestão de Pessoas 
assim como as outras diretorias envolvidas para a segunda-feira (29/03). 
 
 
Encaminhamentos acordados na reunião com o presidente do INSS: 
 

 Reunião de trabalho com diretor de Gestão de Pessoas e Administração e a 
equipe para o dia 29/03; 

 Agendar uma reunião especifica sobre Serviço Social, precedida de uma 
reunião ampliada com as assistentes sociais da base da CNTSS/CUT; 

 Encaminhar para CNTSS/CUT os Ofícios e Notas Técnicas dirigidas à 
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho sobre o pedido de inclusão 
dos servidores do INSS no PNI – Programa Nacional de Imunização;  

 Referendar o pedido de Audiência com o secretário Especial de Previdência 
e Trabalho, Bruno Bianco, na pauta as demandas no INSS. 
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Avaliação da Reunião:  
 
Foi a primeira reunião virtual do ano, com uma interrupção da agenda desde o 
início de novembro do ano passado no CGNAD e no GT de Pontuação. Foi 
considera positiva, por tratar uma parte das demandas acumuladas da categoria, 
tendo algumas delas agravadas pela pandemia do novo coronavírus. Teve entre 
seus destaques a pressão da DGPA e da DIRAT em vincular os 20 pontos da GDASS 
individual à produtividade dos pontos da GDASS Institucional, as discussões 
interrompidas do GT de Pontuação, a necessidade e responsabilização da direção 
do INSS quanto à vacinação dos servidores do Instituto, o retorno do 
funcionamento do CGNAD, conforme Decreto da GDASS nº 6.493/2008, que 
regulamenta a Gratificação de Atividade de Desempenho do Seguro Social, 
disciplinando a GDASS Institucional e Individual. 
 
Portanto, para a CNTSS/CUT há muito ainda a acertar e muito mais a pactuar 
entre as Entidades e os Sindicatos, para, de fato, colocar em execução a pauta 
demandada pela categoria e conquistar a resolutividade tão necessária.  É preciso 
melhorar as relações, processos e condições de trabalho para os servidores do 
INSS. Esta entre as prioritárias defendidas pela Confederação a cobrança para que 
a Direção do Instituto se comprometa a instalar o mais breve possível o Comitê 
Gestor de Carreiras. É importante prosseguir com reuniões em menores espaços 
do tempo. 
 
 
 
 

Terezinha de Jesus Aguiar 
Secretária de Comunicação da CNTSS – Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Seguridade Social 
Goiânia, março de 2021. 

 
 
 


