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RELATÓRIO DA REUNIÃO NA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO 

INSS 

 

Data: quarta-feira, 21 de outubro de 2015 

Local: edifício-sede do INSS, em Brasília/DF 

 

Presentes 

INSS: José Nunes Filho, Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP), e Mônica Arcoverde, 

coordenadora-geral de Gestão de Pessoas 

 

FENASPS: Ana Colusso (DF), Fábio Alvarenga (RS), Lílian (SP) e Moacir Lopes (PR) 

 

Os representantes da Federação expuseram os problemas que os servidores enfrentam 

ao fazer registro no SISREF, que não permitem acumular as horas trabalhadas a mais para 

compensar em outros períodos. Com isso, muitos servidores acabam sendo penalizados, pois 

as horas trabalhadas a mais que não são compensadas são eliminadas. 

 

Porém, em caso de faltas e/ou atrasos, estes sempre são descontados, criando assim 

um sistema que serve apenas para punir e não simplesmente registrar a entrada dos 

servidores em serviço. 

 

O Diretor de Gestão de Pessoas, José Nunes, informou que existe uma discussão 

interna entre INSS, Ministério do Planejamento, áreas técnicas e jurídicas, para buscar a 

criação de um sistema no qual seja possível fazer o registro do período trabalhado a mais, que 

não seja caracterizado com banco de horas, mas que permita que as horas acumuladas 

durante a jornada de trabalho. 

 

Foi ainda apresentada proposta para que seja elaborada uma nova tabela de 

progressão funcional, pois ao fazer alteração na lei para progressão em 12 meses, grande 

parte dos servidores que ingressaram a partir de 2003, em poucos anos chegarão ao final da 

tabela de progressão e será necessário fazer esta mudança na Lei n° 10855, de 2004, para 

ser incluída na mesma que vai alterar diversos pontos da Carreira Previdenciária.  

 

Sobre a insalubridade, a FENASPS salientou ainda que os trabalhadores estão 

cobrando que seja buscada uma solução o mais rápido possível, a fim de harmonizar as 

relações de trabalho, pois grande parte dos servidores não está recebendo adicional de 

insalubridade e outros poderão perder se não houver alteração na Orientação Normativa (ON) 

06. 

 

O diretor José Nunes informou que o INSS vai analisar como fazer alteração na tabela 

de progressão, tomando as precauções para não trazer prejuízos aos servidores dos 

diferentes regimes de previdência. Sobre a insalubridade, o INSS já encaminhou as propostas 
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com devido embasamento ao Ministério do Planejamento para realizar as discussões e fazer 

as alterações necessárias que permitam concessão do adicional de insalubridade aos 

servidores que atendem ao público. 

 

Em relação ao concurso de remoção de Técnico do Seguro Social, o edital será 

publicado nesta segunda-feira, dia 26 de outubro. Já para o Concurso do INSS, o edital será 

publicado até final de Dezembro, com a previsão de realização do certame no início de 2016. 

Apesar da reivindicação dos servidores, não existe ainda previsão de realizar concurso para 

remoção de analista de qualquer formação. 

 

As questões referentes às alterações no REAT, como substituição de chefias resolução 

500, e outros problemas, serão orientadas pelo INSS aos gerentes em como buscar solução 

às demandas que surgirem. 

 

Sobre os descontos legais da greve e outros, em primeiro lugar está assegurado o 

pagamento do Ticket Refeição, mas o Vale Transporte não poderá ser pago, pois a Medida 

Provisória 2.165-36 de 23/08/2001 (em anexo) em artigo 4º veda pagamento a servidores que 

não estiverem em efetivo desempenho das suas atribuições.  

 

A FENASPS apresentou cópia de contracheques comprovando que já houve descontos 

do Imposto de Renda nos salários dos servidores de agosto e para evitar bi tributação dos 

descontos seria necessário fazer revisão nos pagamentos de todos os servidores, porque com 

pagamento em dobro há mudança de faixa no Imposto de Renda e os servidores acabam 

descontando novamente para a união. 

 

Com base na exposição da Fenasps, José Nunes se comprometeu a orientar que seja 

feita uma revisão nos lançamentos dos contracheques dos servidores a fim de averiguar se de 

fato estão ocorrendo os descontos em duplicidade. Mas sobre os demais casos, a legislação 

tributária obriga a todos os patrões a aplicar a tabela do Imposto de Renda e no caso do 

serviço público esta questão é parametrizada no sistema e o desconto é automático. Porém, à 

luz dos fatos apresentados, vai analisar o que e possível fazer. 

 

A FENASPS vai encaminhar as cópias dos contracheques que os servidores enviaram 

a fim de comprovar que já há descontos para centenas de servidores na folha de pagamento 

anterior e, portanto, será necessário buscar uma saída ao problema. 

 

Em relação às avaliações individuais dos servidores que ainda não tiveram os 20 

pontos, estão fazendo levantamento dos casos para abrir este processo. Sobre a questão da 

folha complementar, foi informado por José Nunes que desde 2009 não existe mais este 

mecanismo para devolução de valores. 

 

Brasília, 21 de outubro de 2015 

 


