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GOVERNO PUBLICA PORTARIA ALTERANDO OS CICLOS DO 

IMA/GDASS 

 
Após greve realizada em 2015, uma das primeiras reivindicações da Fenasps com a 

exposição de motivos comprovou que as péssimas condições de trabalho, aliadas ao rescaldo 
da greve dos peritos e as demandas do seguro-defeso, levariam ao caos e não seria possível 
fazer a reposição dos serviços da greve e atingir os 45 dias ao IMA/GDASS. Portanto, 
propusemos ao INSS fazer o expurgo dos índices e prorrogar para 2017 a avaliação do 
IMA/GDASS.  

 
Apesar das promessas de realizar reunião mensal, estas ainda não foram cumpridas 

pela direção e o novo ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, não dialoga 
com os trabalhadores, agravando os problemas no último período.  

 
Porém, após os servidores aprovarem paralisação de 24 horas no dia 14 de abril e a 

mobilização em todo país, o governo cedeu e publicou as Portarias 369 e 370/MTPS no Diário 
Oficial da União nesta quarta-feira, 6 de abril. 

 
Comprovando que somente a pressão e a luta dos servidores, aliadas à mobilização 

em todo o país, levaram o governo a mudar sua posição e alterar o processo de avaliação de 
45 para 67 dias, aumentado, portanto, 22 dias para a média.  

 
Contudo, os problemas enfrentados pelos servidores vão para além do IMA/GDASS, 

porque ainda não foi aprovado o PL 4250/2015, que altera a forma de pagamento da GDASS 
em 70% fixo e 30% variável.  

 
As condições de trabalho para atender à população são as piores possíveis e têm se 

agravado. Apesar da pressão dos servidores e da FENASPS, entendemos que estas 
soluções são paliativas. Pois, é urgente e necessário encarar todos os problemas da gestão 
de frente, considerando que os trabalhadores não suportam trabalhar sobre o ritmo de 
pressão por metas inalcançáveis em condições extremamente insalubres com sistemas 
ultrapassados que não funcionam.  

 
Soma-se a isso o número insuficiente de servidores, aposentadoria de vários outros e 

não reposição da mão de obra, além da saída constante de servidores que fazem outro 
concurso e vão embora, por não enxergar perspectiva na Carreira do INSS. Vale lembrar os 
relatório elaborados pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) apontando os graves problemas estruturais das APS em todo o país.  

 
Diante de crise econômica, o governo ataca conquistas dos trabalhadores, enviando ao 

Congresso para votar em regime de urgência o Projeto de Lei Complementar (PLP) 257/2016, 
que contém graves afrontas aos servidores, conforme já publicamos: Programa de Demissão 
Voluntária (PDV); aumento da contribuição ao plano de previdência para 14% podendo 
chegar a 28%; autorização ao Poder Executivo para reduzir em até 30% os gastos da União, 
portanto congelando os salários; além da Reforma da Previdência, aumentando a idade 
mínima para se aposentar, fixando-a em 65 anos para homens e mulheres. 

 

http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/1086-em-relatorio-cgu-aponta-falhas-na-gestao-do-inss
http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/715-relatorio-do-tcu-aponta-falhas-e-problemas-na-gestao-do-inss
http://www.fenasps.org.br/index.php/noticias-sp-9550/715-relatorio-do-tcu-aponta-falhas-e-problemas-na-gestao-do-inss
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Nesta quarta, 6, pela manhã, a representação do Plantão/FENASPS esteve com a  

Diretora de Benefício (DIRBEN) do INSS, Cinara Fredo, para reiterar pedido de audiência e 
maiores informações sobre as portarias. Segundo a diretora, esta portaria foi baseada na 
Nota Técnica encaminhada pela Diretoria Colegiada do INSS, que teve contribuições das 
entidades, ao ministro Rossetto, relatando a situação das gerências e o esforço dos 
trabalhadores demonstrado por meio de planilhas.  

 
Nesta reunião, foi passado relatório do IMA/GDASS das gerências executivas (segue 

em anexo). Pelo relatório, 35 agências estão com problemas neste ciclo, mesmo com a 
mudança para 67 dias, conforme a portaria anexa. Esta mudança de 45 para 67 dias, 
aumentando 22 dias, minimiza o problema por hora, contudo não resolve nem de longe os 
problemas estruturais aos quais continua sendo necessária solução com urgência, sob pena 
do INSS entrar em nocaute. 

 
Solicitamos ainda à Dirben a cópia da Nota Técnica para discussão no Encontro deste 

sábado, e reiteramos a necessidade de agendamento de audiência para discutir sobre estas 
questões do IMA/GDASS, bem como da reposição da Greve, já que, em nível nacional, vários 
problemas ainda persistem e necessitam de solução urgente. 

 
Além de outras questões da reposição que têm chegado à Federação, foi colocada a 

falta de resposta às situações da reposição nos estados, o que tem gerado conflitos para os 
trabalhadores, que em muitos momentos não tem conseguido fazer a reposição, seja por 
problema de sistema ou diferença de compreensão nas informações.  

 
Por fim, o Plantão salientou o descontentamento da categoria sobre o tratamento 

diferenciado nas portarias de alteração do IMA/GDASS para 67 dias e suspensão do ciclo 
para os médicos, conforme portaria n° 369. 

 
Diante da atual situação da conjuntura dos problemas nos locais de trabalho, nosso 

papel é intensificar a mobilização dos servidores preparando a PARALISAÇÃO no DIA 
14 de ABRIL/16.  

 
Vamos discutir esta e outras questões no Encontro Nacional dos Servidores do INSS e 

na Plenária da FENASPS, que ocorrerão nos dias 9 e 10 de abril, respectivamente, em 
Brasília. 

 
Brasília, 6 de abril de 2016 

 
 

Plantão da Diretoria Colegiada da FENASPS 


