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NO CGNAD, FENASPS REAFIRMA POSIÇÃO DE 

SUSPENSÃO DO CICLO DE AVALIAÇÃO DA GDASS E 

COMITÊ DELIBERA NESTE SENTIDO 

 

  
 
Presentes 
INSS: Mônica Arcoverde Moraes, Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP); Suélia Maria 
Valadares Guimarães Pereira, Diretoria de Benefícios (Dirben); Cláudio Miranda Cordeiro, 
Diretoria de Atendimento (Dirat); Alessandra Silva de Almeida, Diretoria de Orçamento, 
Finanças e Logística (Dirofl); Fátima Oliveira da Silva, Diretoria de Saúde do Trabalhador 
(Dirsat) e convidados da Coordenação de Desenvolvimento de Carreiras (CODENC), da 
Divisão de Avaliação, Cargos e Carreiras (DACC) e da Coordenação Geral de 
Planejamento e Gestão Estratégica (CGPGE). 
 
FENASPS: Rita de Cassia Assis Bueno (SP) e Ana Avalone Dreher (RS) 
 
Nos dias 26 a 28 de setembro, o Comitê Gestor Nacional de Avaliação de Desempenho 
(CGNAD) reuniu-se extraordinariamente, sendo que os trabalhos iniciaram com a pauta 
das Eleições para as Comissões de Avaliação de Recurso (CAR), Comitês Regionais de 
Avaliação de Desempenho (CGRAD) e Subcomitês de Avaliação de Desempenho (SAD). 
 
Na abertura da pauta sobre resultado dos trabalhos do GT da GDASS instituído pela 
Portaria nº 302/MDS, (CONFIRA AQUI RELATÓRIO) os representantes do INSS 
insistiram na necessidade de estabelecer um indicador de desempenho institucional, sob a 
alegação da pressão do relatório da CGU (não fornecido oficialmente). 
 
A FENASPS reiterou a exiguidade de prazo - cerca de um mês - para o término do 17° 
ciclo, e a falta de estabelecimento de metas no começo do ciclo em andamento, a criação 
de GT's neste interregno que influencia diretamente nesta aferição e que não aceitaria 
artifícios pois impactam no salário de milhares de servidores. Houve consenso após 
intensos debates da inviabilidade da instituição de indicador e a confecção de documento 
a ser enviado ao Ministro de Estado e Presidente do INSS.  
 
Quanto à implementação de indicador para o 18º e o 19º ciclos, a FENASPS centrou 
debate das dificuldades de aferição, tendo em vista as alterações nos processos de 

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/rela.gt.gdass_12set2017.pdf
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trabalho com a implantação do INSS Digital, o expressivo número de servidores que se 
aposentarão num curto prazo e ainda a incerteza com a perspectiva de ida do INSS para o 
Ministério do Trabalho, dentre outras.  
 

  
 
No dia 27 de setembro, foi realizada uma apresentação do projeto INSS Digital pelo 
Gerente Substituto do Projeto na Diretoria de Atendimento e os membros fizeram 
questionamentos focando nas ferramentas/impactos para mensuração de resultados nesta 
modalidade de atendimento. 
 
Segundo informações, até o final 2017 300 APS atuarão nesse modelo, assim sendo 
paulatinamente agregadas até final de 2018 com a totalidade das APS. O modelo tem 
plataforma com Gerenciador de Tarefas (GET), que não conversa com SUIBE.  
 
Após intensos debates, o conjunto do CGNAD concordou com a proposta da Fenasps da 
impossibilidade de se estabelecer um indicador nesta transição de modelos e se propõe a 
acompanhar os resultados durante este período para fixação de metas para o 20º ciclo. 
 
CONFIRA AQUI considerações da Fenasps sobre o GT sobre GDASS. 
 
VEJA TAMBÉM a ata das reuniões do CGNAD realizadas em 26, 27 e 28 de setembro. 
 

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/consideracoes.gt.gdass_2017.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/ata.reun.cgnad-inss.26-28set2017.pdf
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A CATEGORIA DEVE ACOMPANHAR ATENTA E MOBILIZADA. TIREM 
AS MÃOS DOS NOSSOS SALÁRIOS! 

 
Brasília, 2 de outubro de 2017 

 

Diretoria Colegiada da FENASPS 

 
 
 


