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RELATÓRIO DAS REUNIÕES 
DIREÇÃO DO INSS 

 
 
Dias: 20 e 21 de março de 2017 
Local: Direção Geral INSS 
Representantes CNTSS/CUT: Mauro Mota, Ana Ângela, Gisele Sampaio e Terezinha Aguiar 
(Teca) 
Representantes da DG/INSS: Thiago Adrigo Veseley (diretor DGP), Mônica Arcoverde 
(coordenadora Geral de Pessoas), Antônio Augusto M. Craveiro (coordenação Geral de 
Desenvolvimento de Carreiras e Educação) 
 

Dia 20/03/2017 
  
Reunião iniciada às 9h, sob a coordenação do diretor de Gestão de Pessoas, Thiago Adrigo 
Veseley, tendo na pauta Gestão de Pessoas em Foco. A partir de uma breve saudação aos 
participantes, foi apresentado um painel com vários projetos em fase de elaboração, outros 
em andamento e/ou aguardando parecer jurídico ou administrativos para implementação. 
Em seguida, listaremos os itens mais importantes numa listagem de mais de 30 projetos, os 
demais projetos serão anexados ao relatório. 
 
1. Bolsas de Estudos: retomada a concessão das bolsas, porém a posição é aguardar o início 
da “Olimpíada do Conhecimento Previdenciário”. 
 
2. Olimpíada do Conhecimento:  é mais um dos projetos da DGP. Para tanto, foi contratada 
a empresa “Sabiá de Gameficação” para elaborar regras e apresentação dos jogos. A ideia é 
mobilizar os servidores para participarem das atividades da Olimpíada. 
 
3. Cursos do CFAI: revisão e reestruturação dos cursos presenciais. 
 
4. Congresso de Gestão do Conhecimento: promover e estimular a prática do conhecimento 
adquirido. Esse projeto se encontra em fase de normatização dos procedimentos para 
participação do congresso. 
 
5. Adicional de Qualificação: Nota Técnica nº 09/17 visa apresentar subsídios à Presidência 
do INSS para propor a criação do AQ - Adicional de Qualificação para os servidores da 
Carreira do Seguro Social. No momento, encontra-se tramitando no MDSA. 
 
6. Plano Plurianual de Educação: embora já esteja em vigência, necessita de ajustes para 
divulgação. 
 
7. Minuta de Decreto do Comitê Gestor da Carreira: proposta elaborada pela DCP e se 
encontra em tramitação no MDSA para parecer. A expectativa que até maio as entidades 
nacionais possam indicar seus representantes. 
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8. Concurso de Remoção: implementar regras para o processo seletivo semestral que se 
encontra em fase de finalização. 
9. Nomeação dos concursados: já foram convocados 150 analistas do Serviço Social e 800 
técnicos do Seguro Social. O INSS solicitou um adicional de mais 50%, ou seja, mais 75 
analistas do Serviço Social e 400 técnicos do Seguro Social. 
 
10. Compensação de recesso de final de ano: DGP já encaminhou oficio para Ministério do 
Planejamento, porém o pleito foi negado. Novos contatos serão feitos pelo DGP/INSS. 
 
11. Concessão de auxilio transporte sem exigência de ônibus convencional: oficio 
encaminhado da DGP para o Ministério do Planejamento, porém pleito foi negado. Novos 
contatos serão feitos com o objetivo de explicitar melhor a demanda apresentada, tendo um 
tratamento equânime entre os poderes Legislativo e Judiciário. 
 
12. Anuário: em fase de construção, tem como ação a publicação de artigos e teses escritas 
pelos servidores, dentro de critérios ainda em construção. 
 
13. Diretor Aprendiz:  primeira etapa concluída e iniciando a segunda etapa. 
 
14. Jornada de Trabalho:  Nota Informativa 36/DGP/INSS, que trata jornada de trabalho de 
7h corrida e 5h de sobreaviso. De acordo com a Nota, a organização dos horários de trabalho 
internos nas agências da previdência social. Ainda de acordo com a Nota, a jornada de 7h 
corrida também trata do fechamento das Agencias para alinhamento de capacitação; 
 
15. Exames periódicos: a ideia é que os servidores avaliados em exames periódicos que 
apresentem algum tipo de problema de saúde sejam encaminhados e acompanhados; a 
Geap pode ser contratada. 
 
16. AD - Adicional de Insalubridade: mediante a elaboração de laudo, Nota Técnica nº 
778/2016- Ministério do Planejamento, o INSS expediu um Memorando sobre o pagamento 
do Adicional de Insalubridade desde que fique demonstrado que o local de trabalho ou o 
exercício da atribuição funcional em si apresente elementos que o caracterize em uma das 
circunstancias que justifique a concessão do AD. 
 
17. Regulamentação de Progressões e Promoções: minuta de Decreto tramitando na 
Presidência do INSS para o MDSA. 
 
18. Dispensa de Registro de Frequência em atividades Sindicais: elaborada uma proposta 
de Portaria pela DG/INSS, que foi apresentada e discutida numa reunião entre os 
participantes das entidades que fizeram várias emendas. 
  
Avaliação: 
  
Foram apresentados dezenas de projetos e todos com sua devida importância, porém 
chamamos atenção para Nota Informativa nº 36/DGP/INSS que trata da Jornada de Trabalho 
de 7h corridas e 5h de sobreaviso e a organização dos horários de trabalho internos nas 
Agências da Previdência Social. De acordo com a Nota, a jornada de 7h corridas também 
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trata do fechamento das Agências para alinhamento de capacitação. Vale lembrar que 
estamos em processo de elaboração de um novo modelo do REAT. Além disso, temos em 
curso a implementação do Memo nº 34 que trata das Diretrizes da Gestão dos Serviços 
Agendáveis. Destacamos ainda o AI - Adicional de Insalubridade, cujo laudo será elaborado 
para fins de pagamento da insalubridade desde que fique demonstrado que o local de 
trabalho ou o exercício da atribuição funcional em si apresente elementos que o 
caracterizem em uma das circunstancias que justifique a concessão do AD. O Adicional de 
Qualificação, Nota Técnica n. 09/17, visa apresentar subsídios à presidência do INSS para 
propor a criação de AQ - Adicional de Qualificação para os servidores da Carreira do Seguro 
Social. 
  
Prosseguindo ainda na parte da manhã, houve uma fala da coordenadora da SQVT- Saúde e 
Qualidade de Vida no Trabalho. Brenda Almeida apresentou o Plano Plurianual de Saúde e 
Qualidade de Vida no Trabalho. A coordenadora destacou que o Projeto concebe a visão dos 
processos de trabalho a partir da organização e das condições de trabalho, o 
reconhecimento e crescimento profissional, as relações socioprofissionais e o elo trabalho-
vida social. Destacou a importância da Ouvidoria do Servidor enquanto um canal de 
comunicação que venha propiciar a interlocução com a política de gestão de pessoas. Com 
isso, os dados levantados na ouvidoria serão uma ferramenta de gestão e proposição de 
ações voltadas ao bem-estar dos servidores.  
 
Brenda informou ainda que o INSS está preparando procedimentos de instalação das CISSP- 
Comissão Interna de Saúde do Servidor, similar as CIPAS no setor privado, de acordo com a 
NOSS - Norma Operacional de Saúde do Servidor, instituída pela Portaria nº 03/2010. A 
finalidade é propor ações voltadas à promoção da saúde e a humanização do trabalho, 
prevenção de acidentes e agravos à saúde relacionados ao trabalho. Atividades serão 
desenvolvidas visando a segurança e saúde no trabalho. 
 
Outro tema que está sendo preparado pela SQVT trata-se do Programa de Aposentadoria 
com várias abordagens que possam contribuir nessa etapa importante da vida da pessoa. 
Também foi apresentada uma proposta que atende aos servidores com deficiência, ou seja, 
o direito de acessibilidade que vai desde a concessão de diárias e passagens para o 
acompanhante, cadastramento e avaliação de servidores por uma equipe multiprofissional, 
a realização de um seminário nacional de acessibilidade do INSS e da 3ª reunião do Comitê 
Nacional de Acessibilidade. No caso do seminário, a proposta era de cinco pessoas por 
Superintendência Regional e nós propusemos que seja um por estado. 
 
Das 14h30m às 16h30m: Olimpíadas do Conhecimento: 
  
Apresentado no período da tarde quando os participantes foram conhecer a experiência in 
locum. São jogos de game muito em voga na iniciativa privada e nas grandes corporações e 
tem o objetivo de movimentar e incentivar os funcionários em seus locais de trabalho. A 
operacionalização requer montar as equipes que jogarão entre si em um tempo mínimo de 
12 minutos para operar o jogo do conhecimento. 
 
Avaliação: 
  



4 
 

Para a CNTSS/CUT é uma proposta interessante e percebe-se que há um certo entusiasmo 
na DGP. Tem objetivo de incentivar a capacitação e troca de conhecimento no trabalho. 
Lembrando que para participar dessa Olimpíada exige a dispensa de 12 minutos, vale 
levantar como os servidores irão receber essa ferramenta numa situação de muita pressão 
para atender, assédio moral, agências lotadas, cobranças de toda ordem, sejam da 
instituição ou do segurado, diante de sistemas lentos e travados, além do alto número de 
represamento nas matrículas de cada servidor. 
 
 

Dia 21/03/2016: 
 
 
O dia começou com a coordenadora do Planejamento, sra. Cibele, responsável pela avaliação 
do atual modelo em vigência e a construção de um novo modelo de REAT. Esta questão foi 
item de pauta da greve e consta no Termo de Acordo de 2015. Na ocasião, o REAT foi 
suspenso até o ciclo que ora termina em março de 2017. Tendo em vista que ainda não foram 
construídas as atuais regras que venham operacionalizar o REAT, o presidente do INSS, sr. 
Gadelha, o suspendeu por mais um ciclo.  
 
O trabalho teve início com um breve histórico da instituição do REAT. Na verdade, justificou 
a adoção das 30hs sob lotação ideal, preenchimento dos cargos, vigilância monitorada, além 
do cumprimento de metas do Plano de Ação no período. Estas eram algumas das exigências 
nas Agências da Previdência Social para acesso e manutenção no Turno Estendido. Em 
seguida, Cibele orientou que os grupos colocassem em tarjetas o que houve de positivo e 
restritivo para os segurados, para os servidores e para a instituição do REAT. 
 
Concluída essa fase de debate, chegou-se à conclusão que as dificuldades são estruturais do 
INSS, ou seja, a reposição da força de trabalho não tem a mesma velocidade do alto número 
de aposentadorias, os sistemas tecnológicos operacionais deficitários dificultam o 
atendimento, a análise e a conclusão dos processos habilitados e a legislação complexa e as 
capacitações não atendem as constantes alterações da legislação. Diante desse quadro e 
com o avanço da hora ficou para as entidades apresentarem uma proposta para a próxima 
reunião, prevista para acontecer nos próximos quinze dias. 
  
Memo 34: Responsáveis - Fernando, diretor da DIRAT, e o coordenador Jose Carvalho Neto 
  
De acordo com Fernando, o Memo 34/DIRAT/ INSS foi editado com o objetivo de redefinir a 
quantidade de atendimento e a força de trabalho nas APSs, tendo como referência o cenário 
atual, ou seja, tempo de espera para o atendimento agendado, represamento da demanda, 
além da necessidade de melhoria no gerenciamento em busca de excelência para o 
atendimento ao cidadão. 
 
Na prática o Memo 34 orienta abrir as agendas para dobrar, triplicar ou até quadruplicar o 
atendimento aos agendados. A gerência de Goiânia, Agência Oeste, é a experiência piloto 
que deve ser implantada em todas agências até ao final do ano. O superintendente da Região 
cinco, sr. André Fidelis, sua equipe e gerentes de várias agências dessa região 
acompanharam o piloto.  
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No entanto, há controversas no que trata o Memo entre as equipes da Superintendência, 
coordenadora do piloto em prática na Agencia Oeste, e a Direção Central que se refere se 
vai ou não ter uma retaguarda externa, servidores de fora, concessores para analisar e 
despachar os processos recepcionados. André Fidélis terá essa retaguarda e para a equipe 
da DG não está prevista essa retaguarda, gerando agora uma fila de processos represados.  
  
Posição da CNTSS/CUT: 
 
Para os representantes da CNTSS/CUT este Memo nº 34 faz parte de um conjunto de ações 
que a DG está implementando com o objetivo de solucionar os problemas estruturais no 
INSS que vem se agravando mais e mais e jogando na conta dos servidores a 
responsabilidade da solução.  
 
Para a Confederação, os servidores não podem e nem devem assumir responsabilidades que 
não lhes cabem. É uma irresponsabilidade jogar para dentro do INSS tantos processos ou 
recepção de documentos de segurados sem que tenham pessoal para analisá-los e concedê-
los. Na verdade, estão gerando uma outra fila de represamentos e criando expectativas no 
segurado que foi atendido.  
 
Para os servidores ficam as gavetas cheias e abarrotas de processos, culminando com a 
sensação de trabalho exaustivo e sem resultados concretos. Há uma falsa expectativa de 
resolutividade de trabalho executado gerando o retrabalho e retardando o atendimento de 
fato ao segurado. 
 
Fotografia do Atendimento:  
 
Foram apresentados vários gráficos da evolução histórica de atendimento, estoque de 
agendados, represados, porém vamos destacar duas lâminas que demonstram os 
atendimentos numa série histórica de janeiro/16 a janeiro/17. Dos não-agendados foram de 
quase 3.000.000.00 e agendados 1.000.000.00. Quanto ao estoque do agendamento ativo 
por faixa de espera o número é de mais de um milhão, 85% com mais de 45 dias de espera, 
85.500; 6% de 31 a 45 dias de espera, mais 65 mil; 5% de 16 a 30 dias de espera e 3%, 46 mil 
até 15 dias de espera. 
 
Avaliação da CNTSS/CUT: 
 
Constata-se o que sempre chamamos a atenção para a grande presença do segurado 
espontâneo nas agências, bem como o grande número de agendados com alto percentual 
por espera de mais de 45 dias. São casos que impactam diretamente no pagamento dos 80 
pontos institucional da GDASS que é de responsabilidade do INSS. Ou seja, cabe a instituição 
oferecer as condições objetivas para propiciar aos trabalhadores atender as exigências da 
meta de 45 dias. Mais uma vez voltamos a denunciar os problemas estruturais, 
aposentadorias, reposição da força de trabalho, deficiências nos sistemas corporativos, 
condições de trabalho, adoecimentos e outros.  
 
Portaria para Atividades Sindicais:  
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Após várias conversas com o SINDPREV-DF, foi construída uma Portaria pela DGP/INSS e 
apresentada às entidades nacionais que estabelece critérios para concessão de dispensa do 
registro de frequência aos servidores efetivos em eventos e atividades promovidas pelas 
respectivas entidades sindicais. Os participantes discutiram e fizeram várias emendas ao 
texto original.  
 
Avaliação da CNTSS/CUT:  
 
Iniciativa importante e muito bem-vinda, pois disciplina a participação dos servidores ativos 
nas atividades diárias do Sindicato, hoje inviabilizada pelo controle eletrônico rígido do 
SIREF. 
 
Avaliação Final: 
 
Foi positivo uma vez que possibilitou às entidades nacionais o conhecimento de vários 
projetos que já se encontram em execução pelos os atuais gestores do INSS. Nada é 
novidade, pois já foram divulgados e vários são projetos pilotos em algumas agências. Na 
verdade, constatamos o que já estávamos avaliando: as mudanças significativas nos 
processos e relações de trabalho, numa tentativa de substituição da força de trabalho pela 
automação, atendimento eletrônico, trabalho em casa, autoatendimento, esvaziamento das 
agências. Ou seja, a retirada da presença dos segurados nas APSs, com forte tendência de 
fechamentos de algumas unidades.  
 
Estão antecipando o desmonte da autarquia, INSS, forte instituição de atua com o 
atendimento ao trabalhador brasileiro e na distribuindo renda. Destacando que em mais de 
3.900 cidades brasileiras a renda das aposentadorias é maior que o orçamento do própria 
município. Na verdade, é uma ação articulada que começou com a extinção do Ministério da 
Previdência, Reforma da Previdência e desmonte da autarquia – INSS, empobrecimento do 
povo brasileiro com consequências graves para o futuro das novas gerações. 
 
Para os atuais servidores em atividade na instituição, um futuro muito incerto, embora se 
apresente algo como o Adicional de Qualificação, o Comitê de Carreiras e até a legislação de 
incorporações das gratificações de desempenho às aposentadorias. O cenário é de muita 
preocupação, porém para CNTSS/CUT é hora de unidade, superar as nossas diferenças para 
enfrentar o atual inimigo, o golpista Temer e seus asseclas, quase todos envolvidos em atos 
de corrupção. Juntos somos fortes. 
 
 

 
Goiânia, 27 de março de 2017. 

 
 
 

Terezinha (Teca) Aguiar 
Secretaria de Comunicação CNTSS/CUT 


