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RELATÓRIO DA REUNIÃO REALIZADA NO INSS  

 

 
 

Data: 12 de julho/13 
 

Pauta: Turno Estendido 
 

Presentes: 

Presidente do INSS: Lindolfo Neto de Oliveira Sales   

Diretoria Colegiada/INSS: Benedito Brunca - Diretor de Benefícios: Cleosimilda Souza -Diretora de 

Atendimento(substituta): José Nunes Filho - Diretor de Gestão de Pessoas:  Alexandre Azambuja - Sub 

Procurador: Izabel Suzuki - Chefe de Gabinete do INSS: Vladimir Junior ( assessor) -  Cícero Sampaio: 

Coordenador Geral de Planejamento e Gestão Estratégica -  Melissa Mi Otto: Assessora de 

Comunicação Social-INSS - Silvia Rogério Rodrigues: Assessora de Imprensa. 

MPS: Secretaria Executiva Adjunta: Elisete Belchior 
 

FENASPS: Moacir Lopes (PR), José Campos(RS), Lidia de Jesus(BA), Rita de Cassia Bueno (SP) e 

Filipe Augusto(SP) 
 

Representantes dos Estados: Luciano Veras(SC), Cecília, Viviane, Michele, Eduardo, Deise,  Jussara, 

Rodrigo e Eduardo (SP). 

 

 

       Ao iniciar a reunião, o Presidente do INSS apresentou a Diretoria Colegiada e informou que os 

objetivos da realização desta, é a continuidade na discussão iniciada no GT/ instituído pela Presidência 

do INSS. 
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 Os representantes do governo informaram que haviam apresentado uma proposta para fazer 

alteração nas Resoluções: 175 e 177 de 2012 e a 264 de 2013, com emendas feitas pela equipe de 

governo.  
 

 Os representantes da Fenasps reafirmaram as críticas, porque as propostas apresentadas não 

foram discutidas no Grupo de Trabalho e demonstram uma desorganização e desrespeito aos integrantes 

do GT constituído para esta finalidade. Neste sentido solicitamos acesso, na integra, do teor do 

documento elaborado pela Diretoria Colegiada do INSS, uma vez que tanto as propostas de emendas, 

quanto o texto parcial disponibilizado pela direção do INSS, iniciava no artigo 18 finalizando no artigo 

23 e não tem quaisquer condições de realizar análise do mesmo sem acesso o texto completo. 
 

 Na reunião, realizada anteriormente, foi acertado que apresentaríamos propostas para alterar as 

Resoluções referentes ao Turno Estendido, bem como os problemas das APSADJs, expomos propostas 

discutidas e aprovadas no Encontro Nacional dos Trabalhadores do Seguro Social, realizado no dia 06 

de julho, e diante dos problemas causados pela avaliação do turno estendido com base nos indicadores, 

que não medem a realidade do trabalho feito pelos servidores nas APS em todo País, reapresentamos 

proposta para buscar uma solução definitiva para a questão da Jornada de Trabalho, que seja aplicando o 

Decreto 1590/95 ou regulamentando em Lei, em um Plano de Cargos e Carreiras com incorporação da 

GDASS, beneficiando o conjunto dos servidores do INSS. 
 

 Sendo assim, foi estabelecido debate sobre as propostas e contribuições dos representantes das 

entidades e dos estados e obtenção de resposta do governo sobre apresentação de recursos das APS que 

ficaram fora do turno após análise no ciclo deste último período. 
 

           Em seguida, os Diretores do INSS justificaram que a referida resolução está em construção e os 

artigos anteriores ao 18 não foram apresentados aos servidores porque são conceitos e considerações 

iniciais que ainda estão sendo fechados pelas áreas e não dizem respeito diretamente ao turno estendido. 

Não concordamos com as argumentações, uma vez que nenhuma resolução é feita sem haver por base 

uma concepção, que no caso do INSS as justificativas legais para implantar o Turno Estendido foram a 

criação de um novo instrumento de gestão, para melhorar atendimento à população. E caberá à Direção 

do INSS adotar as medidas necessárias, com a participação das entidades, para aperfeiçoar o processo, 

assegurando ao mesmo, atendimento aos segurados e um ambiente saudável de trabalho aos servidores. 
 

    O Presidente fez considerações sobre as propostas apresentadas no decorrer dos debates, confirmando 

que estas contribuirão para melhoria e aperfeiçoamento da nova norma sobre o Turno Estendido, que 

está sendo construída, a direção de RH ressaltou a riqueza das reflexões, dos debates realizados e das 

propostas apresentadas.  
 

       Sobre o ciclo de avaliação, perguntamos se terá mudanças e os gestores informaram que tinha 

proposta para junho e dezembro. E após considerações da equipe de governo e dos representantes da 

federação e demais entidades presentes o período de avaliação do turno estendido ficou 

temporariamente mantido para março e setembro. Foi solicitado ainda o acesso ao Plano de ação da 

Instituição,  porque no processo de discussão destes são definidas as metas sem a participação efetiva 

dos servidores ou de representação de entidades. Mais uma vez o Presidente do INSS se comprometeu a 

permitir que isto seja concretizado. Para realizar este debate ficou agendada reunião no dia 08 de 

agosto/13, com a representação das entidades e  servidores dos estados. 
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 Após a explanação dos problemas institucionais que levaram várias APS a perderem o Turno 

Estendido neste último ciclo de avaliação, problemas de toda ordem, como falta de condições de 

trabalho, de sistemas, problemas gerencias, e outras questões fortuitas independentes da vontade dos 

servidores.  

A Fenasps fez cobrança sobre este processo de avaliação, que mede somente números, não o 

trabalho efetivamente realizado. Existem várias APS que atenderam o dobro do número de segurados, 

mas por não estarem na excelência em todos os indicadores foram sumariamente excluídas do processo 

do turno estendido. São vários exemplos apresentados nas diferentes APS em todo País que insistimos 

ser preciso com urgência reanalisar os recursos. 

 

 
 

    Outra questão considerada grave são os problemas das APSADJs, que estão obrigadas a utilizar o 

sistema SICAU, uma ferramenta que não é do INSS e serve apenas para medir a produtividade dos 

procuradores. Os servidores têm reclamado com veemência que a utilização deste sistema acaba criando 

diversos problemas, entre estes, para acessar tem que utilizar o próprio CPF como se fossem os 

responsáveis individuais pela tramitação dos processos. Como é um sistema que não tem controle pelo 

INSS, tem diversos casos comprovados que quando os processos são disponibilizados para os servidores 

já estão com prazos negativos ou vencidos. Um acontecimento grave ocorreu em Santa Catarina, onde 

um Procurador da República peticionou ao Juiz propondo que fosse aplicada multa ao INSS, não se sabe 

se para o Gerente e ou servidores, porque não foi fornecido cópias de processos, a cópia da petição foi 

repassado para a Presidência do INSS pedindo que sejam tomadas as providencias cabíveis.  

 

Para buscar solução aos impasses bem como discutir as propostas de alterações apresentadas pela 

FENASPS e demais entidades, foi então definido recomposição do GT, com a participação de um titular 

e um suplente mais os representantes do governo, das equipes que estão fazendo modificação na 

Resolução do Turno Estendido. E para tratar especificamente da situação das APSADJs que são 
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questões estruturais, será composto um subgrupo com 1 titular e 1 suplente para tratar das propostas de 

alterações. As reuniões serão realizadas dias 16, 17 e 18/07. 
 

 A Secretária Executiva Adjunta do MPS e o Presidente do INSS se comprometeram de agendar 

audiência com o Ministro da Previdência, para tratar da pauta de reivindicação dos servidores, 

principalmente a questão do Plano de Carreira e Incorporação da GDASS. 
 

             Sobre as unidades que perderam o Turno Estendido foi informado que após a análise dos 

recursos voltarão ao turno as APS do estado de São Paulo: Capivari, Piracicaba estando pendentes APS 

Cruzeiro e APSADJ São José do Rio Preto.  

Outras Agências da Previdência Social perderam o Turno Estendido como as APSADJs da União da 

Vitória/PR, APS Brotas/BA, entre outras que estão pendentes de análises, e que estaremos cobrando 

solução na próxima reunião.  

A FENASPS propôs que seja realizada reanalise da situação de todas as APSADJs, nacionalmente,  

apurando todos os problemas que ocorreram nas avaliações destas. 
 

            Houve discussão da situação específica das APSADJs com a presença de representação da 

Procuradoria, DRH e DIRAT, além de nossa presença contou com representantes da ADJ de São  José 

do Rio Preto e de Santa Catarina (APSADJ Blumenau e Criciúma).  

Na oportunidade foram discutidos os problemas que os servidores estão passando com o acesso no 

sistema SICAU, que será aprofundado na reunião específica da próxima semana também foi 

reivindicado que enquanto as APSADJs não tivessem critérios estabelecidos além do acervo, estas 

permanecessem no Turno Estendido. 

  

 

 

 

 

 

Brasília, 15 de julho de 2013. 

 

Diretoria Colegiada/Fenasps 

 

 

 

 

- Em anexo propostas aprovadas no Encontro do Seguro Social e encaminhada à Direção do INSS. 
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