
CNTSS/CUT, FENASPS e INSS chegaram a um consenso em 
relação a indicadores de desempenho 
 
 
Na quinta-feira (23/07), a partir das 10 horas, aconteceu a reunião para 
discussão dos indicadores de desempenho entre dirigentes da CNTSS/CUT 
– Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, 
FENASPS - Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em 
Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência social e representantes da 
gestão do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 
 
Esta Comissão discutiu a revisão dos indicadores do Plano de Ação e 
refletiu a importância de repactuar as relações dos processos de trabalho 
na perspectiva da reconstrução coletiva - gestores, servidores e entidades 
representativas da categoria - rumo a reconstrução de um novo modelo. 
 
O diagnóstico levantado revelou que as metas propostas não demonstram 
a realidade das Agências, pois não contam com a participação dos 
servidores que trabalham nestes espaços, bem como as demandas 
propostas pelos gestores vão para além da capacidade da força de 
trabalho. Neste sentido, a necessidade é discutir inclusive a lotação ideal 
para cada APS;  
  
Após as discussões que se prolongaram até o início da noite, foram 
definidos seis itens de consenso com a gestão, abaixo relacionados.  
  
1.       Suspender o Plano de Ação e suas cobranças de forma temporária, 
até a implantação de um novo plano; 
 
2.       Rever a capacidade de trabalho operacional das APS, respeitando a 
capacidade técnica do grupo de servidores lotados na unidade; 
 
3.       Traçar tempo por região, respeitando as especificidades locais; 
 
4.       Incluir todos os serviços na definição dos novos indicadores, 
inclusive da área meio; 
 
5.       Realizar reunião mensal de portas fechadas em todas as APS para 
pactuar e monitorar os indicadores a serem construídos; 



 
6.       Fazer comunicação aos gestores para correta utilização do SISAGE 
(sem efeito financeiro). 
 
A presidente do INSS será consultada sobre as propostas. 
 
Na sexta-feira, 24/07, ocorreu uma nova rodada de debates. 
 
 
Gestores do INSS participantes: Carlos José e Fátima Aparecida (assessores 
da Presidência), Jeferson Antonio (diretor de Serviços de Atendimento), 
Viviane de Socorro (Divisão de Gestão de Pessoas), Cibele Magalhães 
(coordenadora geral de Planejamento e Gestão Estratégica). 
 
 
Antonio Paz (APS do Pina), dirigente do Sindsprev-PE representou a 
CNTSS/CUT na Comissão de Trabalho. 
 
 


