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RELATÓRIO DA REUNIÃO COM DGP/INSS  

 

 
 
Data: quarta-feira, 9 de março 
Local: sala de reunião da DGP/INSS 
 
Participantes: 
 INSS – Diretor de Gestão de Pessoas, José Nunes, e a coordenadora de 
Acompanhamento em Demandas e Controle, Viviane. 
 
 FENASPS – Moacir Lopes/PR e Lídia de Jesus/BA. 
 
 Nesta reunião, ocorrida nessa terça-feira, 9 de março, foi discutida a questão das 
aposentadorias por Tempo de Serviço e por invalidez, bem como os problemas que os 
servidores enfrentam para reposição dos serviços da greve.   
 
 Os representantes da FENASPS questionaram o porquê ainda não estão disponíveis no 
sistema para acesso dos servidores os serviços feitos e horas trabalhadas no período do pós-
greve anterior a dezembro de 2015, pois existe o compromisso da Direção Geral do INSS em 
incluir os serviços para serem deduzidos no total de horas e pontuação.  
 

Expusemos os problemas que os servidores enfrentam para repor serviços da greve e 
as manipulações que gerentes executivos e superintendentes estão fazendo para obrigar os 
servidores a trabalharem horas a mais e/ou finais de semana para reduzir os indicadores do 
IMA/GDASS, uma situação absurda, já que os serviços acumulados não são de 
responsabilidade destes e sim da instituição que não tomou as medidas necessárias.  
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Alertamos também que em diversos setores há problemas na reposição, principalmente 

no de Orientação e Informação (OI), Gestão de Pessoas, Logística, Serviço Social, 
Reabilitação Profissional - SST, SIASS, Procuradoria, dentre outros setores. Como os 
gestores estão interpretando de forma diferente as orientações, para quem trabalha no OI, por 
exemplo, além do aumento da demanda espontânea, por falta de iniciativa destes gestores 
existe a dificuldade em repor os serviços da greve nas atividades como Sipps e Cad-Senha, 
liberação de critica do Sabi, atualização de Cadastro e cessação de benefícios, previstos no 
Memorando 05 de 2016.  

 
Além destas questões, diversas procuradorias colocaram código 28 para os servidores 

que fizeram greve, e em outras os procuradores não estão aceitando que os servidores façam 
reposição dos serviços. Vale lembrar que, após a última reunião na presidência do INSS, 
realizada em 2 de fevereiro, tinha sido prevista a realização de nova audiência na semana de 
07 a 11 de março, mas ainda não foi confirmada. 

 
 O Diretor de Gestão de Pessoas, José Nunes, falou que a publicação do memorando 
05/2016, atendeu ao requerimento das entidades, incluindo serviços para os setores que 
fazem concessão de processos, como OI, Logística, Reabilitação, dentre outros. Nunes 
confirmou que haverá reunião da Diretoria Colegiada, e o INSS pautará a questão da reunião 
com as entidades e também as demais situações como IMA/GDASS. Falou ainda que todos 
os diretores do instituto estarão nas reuniões do Plano de Ação, que ocorrerão entre 14 e 18 
de março deste ano.   
 
 O diretor da DGP explicou ainda que muitos servidores têm realizado consultas sobre 
pagar em dinheiro o período da greve. Pelo acordo de greve, a reposição em serviços tem os 
critérios de pontuação e são contados os dias úteis. Para compensação em pecúnia, são 
contabilizados todos os dias. Sobre os códigos da greve, o INSS e a Secretaria de Gestão de 
Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público – (SEGRT/MP), estão realizando 
reuniões para tratar da concessão de insalubridade e do lançamento do código de greve no 
SIAPE, para não ficar nenhum período em aberto na folha de ponto dos servidores. 
 
Aposentadoria: por invalidez, por Tempo de Serviço e compulsória aos 70 e 75 anos de 
idade 
  
 A Fenasps informou que alguns setores de gestão de pessoas nas gerências executivas 
estão informando aos servidores que estes não poderão requerer o abono de permanência 
e/ou aposentadorias porque estes têm pendências referentes ao período que participaram das 
greves entre 1991 a 2008 e ainda não poderão contar com o tempo trabalhado em condições 
especiais recebendo adicional de insalubridade.  
 
 Estas dúvidas geram problemas desnecessários, já que os servidores repuseram os 
serviços e o governo já constou como efetivo exercício e muitos Estados têm decisão da 
justiça determinando conversão de tempo de serviços em regime insalubre até 1990.  
 

Em relação à aposentadoria por Invalidez, os servidores enfrentam problemas de outra 
ordem, pois quem não completou os requisitos da PEC 41 e 47, ou seja, idade e tempo de 
serviço, e tem doenças laborais como DORT/LER, transtornos e/ou doenças psicossomáticas, 
tem dificuldade em ter uma informação precisa sobre como ficará sua situação funcional. Se 

http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/1131-apesar-de-posicao-inflexivel-do-inss-sobre-a-reposicao-dos-servicos-fenasps-cobra-demandas-da-categoria
http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/1131-apesar-de-posicao-inflexivel-do-inss-sobre-a-reposicao-dos-servicos-fenasps-cobra-demandas-da-categoria
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por acaso vier a se aposentar por invalidez total e/ou parcial ou se este terá os mesmos 
benefícios dos servidores que fazem parte da carreira e por qual regime de aposentaria será 
enquadrado. 

 
 Questionamos ainda como ficará a situação dos servidores que já atingiram 70 anos de 
idade, após aprovação da PEC que estendeu aposentadoria compulsória aos 75 anos para os 
servidores. 
 
 Segundo José Nunes, sobre a questão do abono de permanência, a DGP/INSS tem 
orientado os setores de gestão de pessoas que, para aqueles servidores que têm laudos no 
período até 1990, deverá ser feita a conversão; quem tem ação judicial é preciso dar seu 
cumprimento.  
 

Sobre a questão do período das greves, disse que em vários casos que chegaram até a 
DGP, orientou os processos para desconsiderá-los, pois as greves citadas já foram 
negociadas e consideradas efetivos exercícios. Porém, o INSS ainda discute se fará uma 
orientação geral para dirimir estes problemas. Sobre aposentadoria compulsória aumentando 
a idade para 75 anos, apesar da PEC ter sido aprovada, ainda falta a regulamentação da 
mesma para ser aplicada. Até o momento o INSS não recebeu orientações da SEGRT/MP. O 
fato é que, por enquanto, para quem completar 70 anos serão aplicadas as regras da 
aposentadoria compulsória. 

 

 
 

 Sobre o concurso público, a DGP disse que ainda não recebeu o relatório de quantos 
candidatos efetivamente pagaram as inscrições, e que a intenção do governo é contratar o 
máximo de servidores, medidas já adotadas em outros concursos. Nunes também citou a 
questão da mudança de CNPJ do fundo de previdência (RGPS), mas ficou de dar retorno à 
Fenasps sobre esta questão. 
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 Em relação às discussões da carreira, confirmou que na LDO foi incluída proposta para 
realizar concurso para contratar mais servidores, pois mais de 12 mil já poderão se aposentar 
a qualquer tempo. Conforme os dados da última folha de pagamento, o INSS tem em seus 
quadros 33.075 servidores em atividade, sendo destes 9.790 técnicos, 4.181 analistas, 4.322 
servidores da Carreira dos médicos, 36.065 aposentados, além de 11.376 pensionistas. Em 
2015 ingressaram aproximadamente 150 analistas, de várias formações profissionais. 
 
 A FENASPS cobrou urgência na realização da reunião com as entidades e Direção 
Geral, bem como solução para suspender o ciclo e fazer depuração do IMA/GDASS. O 
diretor José Nunes assumiu compromisso de apresentar esta reivindicação na reunião da 
Diretoria Colegiada e comunicar à FENASPS para realização da audiência. 

 
Brasília, 10 de março de 2016 

 
 

Plantão Diretoria Colegiada da FENASPS 
 


