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Roteiro em seis passos para implantação de sistemas de gestão 
 
 

Douglas Gerson Braga 



O Núcleo Técnico Multiprofissional para a Qualificação de Recursos Humanos 
constatou que setores interessados em implementar projetos de gestão encontram 
dificuldades consideráveis para desenvolver conceitos novos e colocar em prática 
processos semelhantes àqueles com os quais se ocupou. Por este motivo, sugeriu a 
elaboração de uma espécie de manual prático para introdução desses sistemas em que 
se aproveitassem ao máximo as experiências conhecidas e estudadas. 

Essa orientação resultou na elaboração do Roteiro em Seis Passos para Implan

tação de Sistemas de Gestão, desenvolvido com base nas experiências vivenciadas pelo 

autor e estudadas neste trabalho. 

Na metodologia empregada na confecção do roteiro, buscou-se combinar a 

seqüência de etapas (passo a passo) com a reprodução de conteúdos já aplicados em 

experiências anteriores. Utilizam-se, para isto, exemplos concretos. Assim, além de 

orientar a implantação de projetos, busca-se proporcionar aos interessados um pano

rama dinâmico e melhor visualização do funcionamento desses sistemas. Cumpre, 

pois, a função de conduzir o leitor ao contato direto com os modelos de gestão já 

empregados em seus aspectos técnicos e formais. Deste modo, será possível acompa

nhar mais adequadamente os conteúdos analíticos apresentados no terceiro capítulo 

e dar maior efetividade aos dois principais objetivos deste trabalho: sistematizar e 

democratizar experiências na área de qualificação de serviços prestados, assim como 

contribuir para a implantação de projetos deste tipo. 

Contribuirá em muito para o êxito da aplicação do Roteiro observar as seguintes 

condições prévias: 

• que o modelo a ser construído conte com a co-participação dos diversos 

atores desde o início da sua confecção; 

• que o processo seja precedido de diagnóstico para possibilitar conhecimento 

científico da realidade na qual se deseja intervir; 

• que as partes fixem objetivos iniciais claros e precisos; 

ROTEIRO EM SEIS PASSOS PARA 
IMPLANTANÇÃO D E S 1ST Ε MAS D E G ESTÃO 



• que sejam identi f icados, desde logo, os diversos campos de interesse 

e de confl i tos; 

• que sejam definidas as unidades para introdução setorizada e combinada 

desses instrumentos. 

Feitos os esclarecimento iniciais, as etapas que constituem o roteiro serão 

desenvolvidas a seguir. 

2.1. DIAGNÓSTICO Ε DEFINIÇÃO DE PREMISSAS PARA 
INTRODUÇÃO DE MUDANÇAS 

Diagnóstico: o consenso da insatisfação 
Para desenvolver reflexões, propostas ou projetos de mudanças profundas no 

setor público, torna-se oportuno compartilhar certas inquietações de ordem prática, 

sempre presentes em discussões e estudos realizados sobre o assunto e que podem 

ser sintetizadas nas seguintes indagações: 

• Alguém está satisfeito com a administração dos serviços públicos no Brasil? 

• Estariam os administradores públicos satisfeitos com os resultados obtidos por 

suas administrações? 

• Ε os servidores? Estão satisfeitos com o que realizam e com as condições 

salariais e de trabalho? 

• Os usuários estão sendo atendidos em suas demandas? Estão satisfeitos com 

os serviços pelos quais pagam para receber? 

Salvo raras exceções, a insatisfação é a regra geral dos diversos segmentos 

envolvidos com a administração dos serviços públicos no Brasil. Assim, o primeiro 

consenso obtido nesta verificação preliminar é negativo. É o consenso do não. 

Neste caso, caberia perguntar: legisladores e doutrinadores que formulam 

determinada legislação e sustentam determinado modelo administrativo cujos resulta

dos deixam a todos insatisfeitos podem estar satisfeitos? 

O bom senso indica um não, novamente. 

Se ninguém está satisfeito, não será possível mudar algo? 

Em áreas sociais, como Saúde, Educação e Previdência Social, caso a resposta 
a esta última indagação venha a ser novamente não, então estaremos muito mais 
próximos do fim da inserção do Estado na defesa dos interesses essenciais da cidadania 
do que se imagina. 

As questões pertinentes aos campos das necessidades vitais e da inteligência 
humana se sobrepõem, no geral, a outras ditas de princípio. C o m os custos elevados 
desses sistemas, a sociedade que os financia não os defenderá apenas por questão de 
princípios, mas sim, e principalmente, por questão de eficácia. 

Em conseqüência, se esta situação permanecer, os únicos interessados que 
defenderão estes setores serão, por motivos óbvios, seus servidores. 



Pressupondo, pois, que haja acordo quanto à necessidade de se inverter o 

consenso do não, o próximo desafio seria saber o que, precisamente, se desejaria 

mudar e o que fazer para alavancar as mudanças. 

Definição de Premissas 
Desde o início é preciso ter clareza e acordo sobre finalidades e objetivos a 

serem atingidos pela Administração Pública. Estas metas não podem estar dissociadas 

dos interesses maiores da população. As reflexões feitas pela sociedade brasileira hoje 

impõem o desafio de repensar o caráter do Estado e suas formas de gerenciamento. 

Isto para assegurar-lhes os papéis de provedores de regras e medidas que 

garantam o exercício dos direitos elementares da cidadania. Assim, inaugura-se a lista 

das premissas a serem estabelecidas para implantar projetos como este, a fixação do 

objetivo maior: a plena satisfação às demandas da cidadania. 

Existindo, portanto, acordo sobre entendimento - simplificado - , ético e legal 

dos papéis do Estado e da Administração Pública e considerando-se que se perdeu a 

consciência de tais objetivos, a primeira mudança fundamental seria instituir instru

mentos para resgatar, junto aos interessados, esta noção de finalidade. 

A instituição de instrumentos desse tipo contribuiria para desenvolver nova men

talidade. E, conseqüentemente, para adotar novas concepções de realização dos serviços 

públicos, em que se buscaria preservar os interesses da cidadania - aqui entendida como 

o conjunto da sociedade, especialmente quando em conflito com outros segmentos. 

Trata-se, pois, de reverter a situação atual, em que os interesses-meio ou 

periféricos se sobrepõem aos interesses-fim da administração pública. O núcleo dessa 

premissa seria: resgatar a noção de finalidade. 

Percebe-se, claramente, que executar projetos deste tipo pressupõe mudanças 

comportamentais e depende de alterações em posturas culturais fortemente arraigadas 

em nosso meio. 

Para modificar algum aspecto cultural, é preciso desenvolver ações no campo 

subjetivo dos diversos atores, proporcionando, por intermédio de processo de conscientiza

ção, de envolvimento e de participação, as condições para alterar comportamentos. Quando 

se busca responder a indagações do tipo 'como provocar mudanças', três procedimentos 

conjuntos compõem a premissa: educação, envolvimento e participação direta. 

Ao lado dos aspectos volitivos - dependem exclusivamente da vontade das 
partes - de evidente caráter subjetivo, há também aspectos objetivos, essenciais, 
envolvidos em mudanças dessa natureza. São condições dadas ou estabelecidas que 
condicionam ou impedem a implantação de um projeto. Tais preocupações podem 
ser representadas por meio da premissa: condições objetivas. 

Há, contudo, um terceiro aspecto envolvido que transita entre a subjetividade dos 
atores e a objetividade das condições. Trata-se da criação de instrumentos de ação 
administrativa. Neste caso, deverão ser de caráter participante, jurídica e doutrinariamente 
sustentáveis e que possam funcionar de forma complementar ou alternativa aos procedimentos 
já aplicados. Aqui as premissas são: criatividade e legalidade dos instrumentos. 



A síntese desta reflexão, com as premissas desenvolvidas, até o momento, 

assume a seguinte forma: 

A plena satisfação às demandas da cidadania constitui o objetivo primordial. 
Para atingi-lo, é necessário resgatar a noção de finalidade da Administração Pública, 
junto aos seus atores. Este resgate deve ser operado utilizando-se processos de 
educação, de envolvimento e de participação direta dos interessados. Tais processos 
dependem de condições objetivas a serem verificadas, da criatividade dos agentes e 
da legalidade dos instrumentos a serem introduzidos. 

2.2. DEFINIÇÃO DE ATORES Ε SEUS PAPÉIS 

Considerando as premissas estabelecidas, torna-se necessário definir os atores 
que interagem nesse processo. São três os protagonistas: usuários, servidores e 
administradores públicos. 

Os coadjuvantes poderiam ser vários, destacando-se, como principais, os 
Poderes Legislativo e Judiciário. 

Qual será, efetivamente, o grau de vontade de que dispõem esses atores para 

perpetrar mudanças? Entende-se que, se não houver clara vontade política de pelo 

menos dois desses protagonistas - administradores e servidores públicos - não será 

possível iniciar qualquer processo de mudança profundo na Administração Pública, 

questão que será tratada mais à frente. 

2.3. PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES 
constituição de grupo de trabalho e coordenação técnica do projeto, definição 
orçamentária e infra-estrutura básica para sua implantação, promoção de ativi
dades e aglutinação de núcleos e entidades interessadas, pesquisas e estudos de 
experiências desenvolvidas sobre o assunto 

As iniciativas sugeridas no terceiro passo do Roteiro têm caráter técnico e não 
apresentam maiores dificuldades conceituais para implementação e execução. Porém, nas 
experiências estudadas, os graus de organização, convencimento e convergência em torno 
das linhas gerais dos modelos adotados somente puderam ser alcançados depois de 
amadurecidas as idéias. Para isto, necessitou-se de inúmeros debates, reuniões, seminários, 
estudos e tc , razão pela qual estes tópicos não podem ser menosprezados. 

Há contribuições a essas etapas no conjunto deste trabalho. Veja-se a proposta 
de Coordenação de Relações de Trabalho, a sugestão de estrutura necessária para a 
consecução das suas atribuições e o roteiro para implantação do Sistema Permanente 
de Negociação Coletiva de Trabalho na Prefeitura do Município de São Paulo, 
apresentados nos estudos Política de Pessoal na Administração Pública (capítulo 3). A 
celebração do protocolo prévio de intenções naquela administração municipal foi prece
dida de seminário internacional sobre o tema. Mencione-se, ainda, que o protocolo de 



intenções firmado no âmbito do INSS/SP (comentado no capítulo 3 e reproduzido a 

seguir) foi celebrado ao final de um ciclo de estudos e debates, durante a realização de 

seminário em defesa da qualidade dos serviços e da previdência social pública. 

2.4. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 

caracterização e formulação das linhas gerais do sistema: aferição do grau de 
disposição política dos interlocutores para implantação do projeto - protocolos 
prévios de intenções 

Formando-se um grupo técnico ou coordenadoria dos trabalhos, a realização 
de reuniões entre as partes, a sistematização de estudos e a promoção de atividades 
envolvendo órgãos, entidades e setores interessados, a continuidade do processo de 
implantação do projeto passa a exigir a definição expressa das linhas básicas do modelo 
que se pretende introduzir. 

Ε necessário, portanto, que os termos desse modelo sejam redigidos conjunta
mente e apresentados em um documento-base. A redação conjunta exigirá negociação 
e proporcionará uma primeira aferição do grau de convergência entre os partícipes e 
a sua disposição real em envolver-se com o projeto. 

Ultrapassadas as etapas preliminares, o entendimento mínimo sobre o que se 

deseja será demonstrado com a redação conjunta de documento específico. Esse 

processo, geralmente, é submetido à ratificação de instâncias superiores - as assem

bléias dos servidores, no caso de sindicatos; e dos superiores hierárquicos, no caso dos 

administradores, por exemplo. 

Obtidas as aprovações necessárias, o documento ganha a forma de protocolo 

prévio de compromisso ou de intenções e será assinado pelos participantes, podendo 

receber adesões posteriores. Por isso, celebrar protocolos desse tipo é, ao mesmo 

tempo, documento básico de configuração do processo e procedimento para a 

medição do grau de seriedade e compromisso das partes para com o projeto. 

H á experiências em que se dispensou a celebração de protocolos prévios de 

compromisso e se passou, diretamente, das discussões preliminares à celebração dos 

instrumentos reguladores e formalizadores do sistema, como no IAMSPE. 

É no curso desses processos iniciais que ocorrem os principais entraves à 
viabilização dos projetos. São representados, muitas vezes, por pareceres e análises 
técnicas, especialmente de caráter jurídico, contrários à sua instituição. É preciso, 
então, fundamentá-los teórica e doutrinariamente para ganharem sustentação consis
tente. Além disso, torna-se necessário tomar precauções para que o modelo escolhido 
não contrarie a legislação vigente. 

Para conhecer como foi tratado o assunto nas experiências aqui comentadas 
serão transcritos, a seguir, dois protocolos prévios de intenções. O primeiro foi firmado 
em 1990, no âmbito da Prefeitura Municipal de São Paulo, o outro em 1994, no âmbito 
do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), do Ministério da Previdência e Assistên
cia Social no Estado de São Paulo. 



Administrar conflitos do trabalho significa dispor de um sistema baseado na 
transparência, constituído de forma permanente, com regras precisas, articulado e 
dinâmico, que goze da absoluta credibilidade junto às partes, as quais devem integrá-lo 
desde a sua formulação. 

Princípios Fundamentais do Sistema 

a) da indisponibilidade do interesse público; 

b) da liberdade de organização, de exercício da atividade sindical, do direito 

de greve e do afastamento de dirigentes sindicais para o exercício do mandato sindical; 

c) da legitimidade de representação e do respeito à vontade soberana da maioria 
dos representados, com a adoção de procedimentos democráticos de deliberação, 
previstos nos estatutos das entidades sindicais subscritoras; 

d) da prerrogativa das partes em celebrarem instrumentos coletivos de trabalho; 

e) da publicidade e formalização dos atos e dos procedimentos administrativos; 

f) do direito de acesso à informação; 

g) do caráter permanente e articulado do sistema e da obrigatoriedade das partes 

em negociarem quando solicitado por uma delas; 

h) da legal idade, da ef icácia jur íd ica e do poder normativo dos instrumen

tos celebrados; 

i) da independência do movimento sindical e da autonomia das partes, não 

configurando o processo de co-gestão. 

Implantação do Projeto 

Para viabilizar a implantação do sistema negociai geral do funcionalismo, as 
partes se comprometem a manter a continuidade das discussões, no sentido de se 
estabelecer o seu funcionamento, instalando-se, para tanto, uma mesa de negociação 
com representação paritária, considerando cada entidade subscritora. 

Objeto da Negociação 

a) formulação e assinatura de acordo implantando Sistema Permanente de 

Negociação Coletiva de Trabalho; 

b) envio de projeto de lei ao Legislativo, institucionalizando o processo de 

negociação e contratação coletiva de trabalho; 

c) regime jurídico único; 

d) quadro de pessoal e plano de carreira; 

e) fixação e correção salarial - critérios e aplicação; 

e) data-base. 



A ação interativa dos diversos interlocutores sociais, coadunando interesses 

específicos à consecução dos objetivos fins da instituição pública, pode viabilizar a 

eficiente prestação de serviços essenciais à população de São Paulo, razão pela qual 

firma-se o presente protocolo. 

Segundo exemplo 
U m C o m p r o m i s s o em Defesa d a Prev idênc ia Púb l ica e d a 

Q u a l i d a d e dos Serviços Prev idenc iár ios 2 

Objetivos Gerais 

O presente Protocolo busca estabelecer objetivos comuns a serem priorizados pelas 

partes, fixar princípios que deverão nortear sua consecução e apontar caminhos para o 

tratamento democrático de conflitos que se interpõem na realização dos serviços. 

Funda-se no conceito de que ao Estado compete, dentre outras obrigações, 

promover e assegurar o exercício pleno da cidadania. O Brasil, como Estado Democrático 

de Direito, tem como fundamentos básicos, entre outros, a "cidadania" e os "valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa" (artigo 1º da Constituição da República). 

Ao Estado, como objetivo maior da sua intervenção no campo social, onde a 

cidadania pressupõe a efetivação de direitos, cabe adquirir capacidade para: 

• com os diversos segmentos da sociedade, formular alternativas e propostas 

concretas de políticas sociais, voltadas ao essencial exercício da cidadania; 

• arrecadar os recursos necessários a sua viabilização; 

• executar serviços de qualidade, atendendo às demandas da sociedade, em 
suas necessidades básicas, entre as quais figuram o direito à vida, ao trabalho, 
à educação, à saúde e à Previdência Social. 

Objetivos Específicos 

Sob esta formulação, a qualidade dos serviços previdenciários compreende a 
arrecadação, a fiscalização das contribuições, a concessão de benefícios e o atendimento 
aos usuários, quer na condição de contribuintes, quer na de beneficiários do sistema. 

2 Este protocolo foi celebrado durante seminário realizado na cidade de São Paulo, em 13/04/94. As 
entidades signatárias estiveram assim representadas: Superintendência Estadual do INSS/SP: Milton 
Molinari Morete, Sindicato dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias de São Paulo (SINDIFISP/SP): 
Carmelina Calabrese Nunes, Coordenação de Arrecadação e Fiscalização (CAF/INSS/SP): Ayda Tereza 
Sonnesen Losso. 



Aos olhos da sociedade, o balcão de benefícios previdenciários se confunde 
com a própria Previdência Social. É ali que o cidadão se depara com atendimento 
muitas vezes precário e recebe benefícios cujos valores, talvez, não satisfaçam suas 
necessidades básicas. Este é o cartão de visitas da Previdência Social. 

Iludem-se, contudo, aqueles que, não trabalhando diretamente na área, acre

ditam não ter qualquer tipo de responsabilidade diante do descontentamento crônico 

da sociedade, traduzido no cansaço da população com o descaso das autoridades, nos 

constantes ataques da mídia e na pressão de poderosos grupos econômicos, contrários 

à manutenção da previdência social pública. 

As conseqüências de tal descontentamento atingirão a instituição como um 

todo: administradores, servidores administrativos, fiscais, procuradores etc. 

Daí não ser difícil concluir que a melhor defesa da previdência pública é 
aquela que preconiza a qualidade e a eficácia dos serviços, de forma a atender às 
demandas de sociedade. 

A aliança com os interesses da cidadania e da sociedade é a única maneira de 

eliminarmos, em definitivo, as ameaças de privatização da Previdência Social. 

Noções de Final idade e Global idade 

Percebe-se, pois, consensualmente, que o objetivo-f im da Administração 
Públ ica deve ser estabelecido em torno dos interesses e do atendimento às 
demandas da sociedade, de forma a dar sustentação às necessidades essenciais 
ao exercíc io da c idadania . 

Qualidade, eficácia e produtividade do trabalho são condições básicas à 

consecução destes objetivos. 

Abandonar a cultura que em salários aviltados e servidores desmotivados 
revezam-se como justificativas do quadro de deterioração dos serviços prestados, 
retomando a noção de finalidade é ato volitivo, devendo ser compromisso de todos e 
de cada um, administrador ou funcionário, empenhados em cumprir sua cota de 
responsabilidade na efetivação desta tarefa. 

Complementarmente, é dever de consciência, obrigação funcional e direito de 
cada servidor visualizar o necessário grau de inter-relacionamento entre os diversos 
setores da administração, cada um dos quais participa na consecução dos objetivos 
gerais da Previdência Social. 

Alterar posturas culturais, de forma eficiente e em prazos compatíveis com 
nossas necessidades, depende ainda de informação, conscientização e convencimen
to, a serem iniciados por aqueles que detêm algum tipo de influência e/ou autoridade 
sobre o conjunto dos atores envolvidos na Administração Pública. 

Conjuntamente, tais premissas permitem corrigir os desvios de rota, melhorar 
a produção e a qualidade dos serviços e impedir que interesses periféricos se 
sobreponham ao interesse-fim da administração previdenciária. 



O Imediato e o Específ ico 

O aprimoramento da máquina administrativa é condição básica para o cumpri

mento dos objetivos traçados. Implica a adoção de medidas de curto, médio e longo 

prazos, de caráter objetivo, como investimentos consistentes nas áreas de Recursos 

Humanos, contratação de funcionários, remuneração digna, qualificação profissional, 

empenho e produtividade dos servidores, bem como investimentos nas áreas de equipa

mentos, de informática e condições materiais e físicas para a realização do trabalho. 

Paralelamente, sabemos que problemas de diversas naturezas interferem na 
realização dos trabalhos de arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciá¬ 
ria. São conflitos e 'gargalos' que surgem no dia-a-dia. Têm causas e conseqüências 
diversas e, quando não geram problemas maiores, servem para minar a capacidade 
de trabalho, irritar e desmotivar os servidores, interferindo na qualidade e na produti
vidade dos serviços. 

São comuns, por exemplo, conflitos decorrentes de relacionamento hierárquico, 

de conduta profissional, de desentendimento entre categorias funcionais, de interpretação 

de normas, de alterações de procedimentos, de fixação de prioridades, entre outros. 

Insegurança e incertezas decorrentes da descontinuidade administrativa contribuem 

bastante para a desmotivação e o descompromisso com objetivos, metas e prioridades. 

Questões como a sonegação das contribuições sociais, corrupção funcional, 
novas fontes de custeio e equilíbrio financeiro, deveriam ser objeto de permanente 
reflexão e discussão, não só da Administração, como também dos servidores da 
Previdência Social. 

Igualmente, não dispomos de canais que possam ser utilizados de forma 

sistemática no diagnóstico de problemas, que sirvam à analise das dificuldades 

detectadas, que permitam, partindo do específico para o geral, de baixo para cima, 

estabelecer visões globais e detalhadas. 

Não dispomos de canais institucionais que, possibilitando a atuação conjunta 
de todos, viabilizem a apresentação e discussão de propostas de soluções, mudanças 
e aprimoramentos. 

Conclusões 

Assim sendo, no âmbito específico das atribuições da C A F / S P e de repre
sentação do S I N D I F I S P / S P , de forma a permitir, estimular e manter permanentemente 
a participação dos fiscais em relação aos tópicos de caráter geral, mas, sobretudo, para 
instituir, de maneira concreta, objetiva, específica e imediata, canais de administração 
dos conflitos que interferem na qualidade, produtividade, motivação e condições de 
trabalho, as par tes-com total apoio da administração superior e respaldo da categoria, 
a título de encerramento de uma primeira etapa do processo de reflexão que 
estabeleceram - consideram ser possível registrar as seguintes conclusões e encami
nhamentos, para viabilização de aplicabilidade da proposta de gestão participativa, 
que vêm discutindo: 



• Formulação de um conjunto de princípios e de regras de funcionamento que 

permitam tratar, de forma permanente e democrática, todo e qualquer conflito que 

interfira na qualidade, eficácia e produtividade dos serviços. 

Dentre aqueles que nortearão a formulação do sistema, são fundamentais os 

princípios da transparência administrativa, do acesso à informação, da formalização e 

fundamentação das questões tratadas, da formalização dos resultados, da prerrogativa 

de ambas as partes pautarem as discussões, da fixação de prazos, do direito de resposta 

por escrito, da indisponibilidade do interesse público, da autonomia e da legitimidade 

das partes defenderem seus interesses específicos, não se confundindo com processo 

de co-gestão administrativa, da legalidade e do direito de organização e de exercício 

da atividade sindical, dentre outros que estabelecerão oportunamente. 

• Dada a complexidade, dinâmica e natureza dos conflitos, buscar-se-á sempre 
a participação direta das partes envolvidas, identificando a gestão participativa com o 
sistema de mesas de negociação de conflitos de interesses. 

• Em continuidade ao processo, decidem as partes constituir um grupo paritário 

de trabalho, com a finalidade de apresentar proposta de funcionamento do sistema 

estipulado, a ser discutida e submetida à apreciação da administração e da categoria, 

encarregando-se, ademais, de apresentar as presentes reflexões aos demais segmentos 

da administração e do funcionalismo envolvidos com a questão previdenciária, bem 

como a seus usuários. 

Ε por entenderem que o presente documento reflete os avanços do processo 

de reflexão desenvolvido até esta data, subscrevem-no, em nome do consenso, dos 

interesses maiores da cidadania e da administração pública previdenciária. 

2.5. CONSTITUIÇÃO DO SISTEMA 

postulados, princípios e regras de funcionamento - contratos e convênios 

O s protocolos prévios de intenção ou de compromisso são fundamentais para 
registrar a vontade e a decisão política de adotar um novo modelo de inter-relaciona¬ 
mento. Porém, seu significado é mais político do que prático e esgota-se no ato de sua 
assinatura. Se nada além disso for feito, nada de novo acontecerá. 

A celebração de um protocolo desse tipo não significa instituir instrumentos reais 
de ação capazes de intervir na realidade que se deseja mudar. Ε não melhora, necessaria
mente, sequer a qualidade do relacionamento entre as partes, a exemplo do que ocorreu 
na Prefeitura do Município de São Paulo (ver comentários no capítulo 3). 

Em conseqüência, faz-se necessário avançar as discussões e produzir instrumen
tos concretos de intervenção que possibilitem elucidar e fazer a releitura de direitos e 
obrigações no campo das relações de emprego e de trabalho no setor público. 



Esses instrumentos são materializados por intermédio da celebração de convê

nios, de contratos, da instituição de legislação ordinária específica, ou, ainda, por meio 

do emprego combinado desses procedimentos. 

Feitas essas considerações, segue a publicação dos instrumentos de constituição 

desses sistemas, utilizados nas experiências comentadas. Serão apresentados dois 

documentos, de formatos diferentes, mas que trataram de assuntos semelhantes. Um, 

o Sistema Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho do IAMSPE, celebrado em 

1989, na esfera do Governo do Estado de São Paulo, em vigência (veja protocolos 

Convênio do Sistema de Gestão Participativa, da Mesa de Negociação do IAMSPE, 

celebrados em 1995). Outro, o celebrado na esfera do INSS/SP, órgão do Ministério 

da Previdência e Assistência Social, também vigente. 

EXEMPLO DE CONTRATO: I A M S P E 

Sis tema Permanente de Negociação Colet iva de T r a b a l h o 3 

I N S T R U M E N T O DE A D E S Ã O DE DIREITOS Ε O B R I G A Ç Õ E S A 

C O N T R A T O INDIV IDUAL DE T R A B A L H O 

Título I 
D a Configuração do Processo 

Capítulo I 

Das Partes Contratantes 

Art. 7º. Celebram o presente instrumento contratual: Instituto de Assistência 

Médica ao Servidor Público Estadual (IAMSPE), Sindicato dos Médicos do Estado de São 

Paulo, Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo, Associação dos 

Médicos do IAMSPE (AMIAMSPE), Associação dos Funcionários do IAMSPE (AFIAMSPE) e 

Associação dos Enfermeiros do IAMSPE. 

Art. 2º. O instrumento contratual observa a legislação civil e trabalhista vigente 

e funda-se nos seguintes dispositivos constitucionais: 

Constituição Federal, 

"Art. 37º. VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. 

Art. 8º. V I - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 

coletivas de trabalho." 

3 Documento firmado em 29/09/89, em vigor, subscrito pelas entidades citadas e pela Secretária-Geral 
da Mesa, Maria Auxiliadora E. Andrade, e pelo Coordenador convidado Douglas Gerson Braga, 
escolhidos de comum acordo pelas partes. 



Art. 3º. As entidades sindicais, legalmente autorizadas por intermédio de 
assembléia geral de seus representados, contratam sobre matéria pertinente às relações 
individuais e coletivas de trabalho, no âmbito de competência territorial de sua 
representação, com o IAMSPE, legalmente representado na pessoa do Superintenden
te, respeitada sempre a competência hierárquica superior à Autarquia. 

Art. 4º. Celebrado na forma e nos moldes legais e constitucionais, sem vício de 

qualquer natureza, o presente instrumento detém caráter normativo, podendo ter seu 

cumprimento exigido administrativa ou judicialmente, individual ou coletivamente na 

Justiça do Trabalho. 

Art. 5º. As cláusulas contratuais de direitos e obrigações contidas neste instru
mento incorporam-se aos contratos individuais de trabalho, permanecendo vigentes 
por prazo indeterminado, e somente podem ser revogadas, alteradas ou substituídas 
por intermédio de novo acordo coletivo a ser pactuado pelas partes, nos exatos termos 
do artigo 114, parágrafo segundo da Constituição da República. 

Capítulo II 

Quanto as Finalidades 

Art. 6º. A adoção do Sistema Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho 

expressa vontade da comunidade interna da instituição, no sentido de fixar como seu 

objetivo central o aperfeiçoamento e a melhoria dos serviços prestados aos usuários 

do IAMSPE. 

Art. 7º. Entendem as partes que, para se atingirem os objetivos fixados no artigo 

anterior, é imprescindível que haja: 

a) melhorias das condições de trabalho e do relacionamento hierárquico dentro 

da esfera de competência do IAMSPE; 

b) melhorias no âmbito da resolutividade, do empenho e da eficácia profissional 

do quadro de funcionários. 

Art. 8º. A fixação dos objetivos comuns, definidos no artigo anterior, justifica-se 

diante das seguintes considerações: 

a) finalidade exclusivamente social do órgão público (não tem fins lucrativos); 

b) apropriação do fruto do trabalho por uma coletividade de trabalhadores, a 

quem compete, em parte, a sustentação financeira da instituição; 

c) necessidade de se condicionar interesses da comunidade de funcionários do 
IAMSPE aos interesses-fim da instituição, que é a prestação de serviços assistenciais à 
saúde do funcionalismo público estadual; 

d) entendimento de que, dada a natureza dos serviços, a execução dessa tarefa 
não pode ocorrer sem que haja empenho e eficiência profissional de todos aqueles 
que nela estejam envolvidos, direta ou indiretamente. 



Capí tu lo III 

Quanto ao Instrumento 

Art. 9º. Entendem as partes que o instrumental mais adequado à consecução 

do objetivo traçado é a adoção do Sistema Permanente de Negociação Coletiva de 

Trabalho que significa: 

a) estabelecimento de processo de negociação coletiva livre, direta e perma

nente entre as partes interessadas; 

b) formalização, a qualquer tempo, de acordos protocolares, escritos, específi

cos, de caráter normativo; 

c) celebração de acordo, anualmente, ou sempre que as partes entenderem 

necessário, de caráter normativo. 

Art. 10º. A adoção deste Sistema, como instrumento para mediação de conflitos, 
implica reconhecimento e garantia dos seguintes princípios básicos: 

a) liberdades sindicais: nos termos constitucionais, em seus aspectos organiza¬ 

tivos e de exercício da atividade sindical; 

b) autonomia da negociação: não ingerência do Poder Judiciário, de outros 

órgãos públicos ou de terceiros, durante o processo de negociação, observado o 

princípio da indisponibilidade do interesse público; 

c) racionalização da burocracia: adaptação da burocracia ao processo negociai, 
eliminação dos excessos, agilidade na busca de soluções, agilidade na execução de medidas; 

d) livre acesso à informação: as partes não podem se furtar a fornecer informa
ções pertinentes à matéria negociai; 

e) negociação permanente: a parte está obrigada à negociação quando solici
tada pela outra parte ou pela Coordenação do Sistema; 

f) autonomia das partes: o Sistema de Contratação não significa cooptação 
política de uma parte pela outra. A administração buscará sempre a via negociai para 
tratamento das questões que envolvam o funcionalismo. Não se furtará, contudo, às 
suas responsabilidades e atribuições administrativas. Por outro lado, as entidades 
sindicais não têm responsabilidade administrativa. Não se está estabelecendo um 
sistema de co-gestão. Mantêm sua completa autonomia como entidades repre
sentativas dos interesses dos servidores; 

g) equilíbrio político: o equilíbrio entre a autonomia de interesse e a consecução 
dos objetivos comuns repousa na sensibilidade política das partes para que o Sistema 
resulte eficaz. 

h) consulta aos interessados: possibilidade de consulta permanente junto aos 
usuários, através de suas entidades de classe (Comissão Consultiva Mista), para a busca 
de soluções e de sugestões relativas a impasses no funcionamento do Sistema. 

Art. 11º. Sempre que houver impasse ou dificuldades conceituais, as partes 
deverão recorrer aos princípios e objetivos definidos nos artigos anteriores como fonte 
de argumentação. 



Art. 12º. A distorção dos objetivos e a não-observância dos princípios mencio
nados colocarão em risco a existência do Sistema, devendo a responsabilidade ser 
imputada ao descumpridor. 

Título II 

Do Funcionamento do Sistema 

Capítulo I 

D a Constituição da Mesa de Negociação 
Art. 13º A Mesa de Negociação será constituída, de forma paritária, por 

representantes das entidades do funcionalismo do IAMSPE, por representantes d a sua 
administração e por um Coordenador e um Secretário-Geral. 

§ 1º. O número preciso dos representantes e a definição das entidades sindicais 

que deverão participar da Mesa depende da matéria, objeto da negociação, e de 

acordo entre as partes. 

§ 2º. Havendo dúvida quanto às especificações das entidades sindicais, obser
var-se-á, sempre, o critério da legitimidade de representação e da vontade majoritária 
dos interessados. 

Art. 14º. O Coordenador e o Secretário-Geral da Mesa de Negociação serão 

escolhidos, preferencialmente, de comum acordo entre as partes. 

§ 1º. Inexistindo acordo caberá à administração indicar o Coordenador e às 

entidades sindicais o Secretário-Geral. 

§ 2º Coordenador e Secretário, quando funcionários da casa, serão liberados 

do trabalho para o exercício de suas atividades, sem prejuízos salariais, durante a 

realização dos trabalhos da Mesa de Negociação. 

§ 3º As atribuições do Coordenador e do Secretário-Geral serão definidas de 

comum acordo pelas partes. 

Capítulo II 

D a Competência Material 

Art. 15º. A Mesa de Negociação tem, em princípio, competência para apreciar 
qualquer matéria a ela submetida, que envolva, direta ou indiretamente, interesses da 
instituição e/ou de seus funcionários, desde que, por força de lei, não seja matéria de 
competência exclusiva de outro órgão ou entidade, e que não implique interferência 
na esfera de competência exclusiva dos órgãos administrativos. 



Capí tu lo III 

Dos Procedimentos 

(Iniciativa, Periodicidade, Registro dos Atos, Formalização dos Atos, Respostas e 

Prazos, Infra-estrutura) 

Art. 16º Qualquer das partes poderá apresentar reivindicações ou questões do 

interesse da instituição à Mesa de Negociação Coletiva. 

Art. 17º. O processo negociai é permanente e a Mesa de Negociação deve-se 

reunir sempre que convocada por uma das partes, pelo Coordenador ou pelo 

Secretário-Geral. 

Art. 18º. Os assuntos tratados na Mesa de Negociação serão registrados, de 

forma sintética, em atas de reunião, pelo Secretário-Geral. 

Art. 19º As reivindicações e questões trazidas pelas partes, bem como a 

respectiva resposta, réplica, tréplica etc. deverão ser sempre escritas. 

Art. 20º. A contra-parente, a quem é dirigida a questão, está obrigada a 
apresentar resposta de forma escrita, em prazo estabelecido preferencialmente de 
comum acordo, ou, não sendo possível, fixado pela Coordenação, que não poderá 
ultrapassar trinta dias, prorrogáveis por acordo das partes. 

Art. 21º. Sempre que houver acordo sobre determinada matéria, este deverá 

ser formalizado através de Protocolo da Mesa de Negociação Coletiva de Trabalho -

Termo de Adição de Direitos e Obrigações a Contrato Individual de Trabalho. 

Art. 22º. Todos os documentos pertinentes ao processo negociai serão arquiva

dos e estarão à disposição de qualquer interessado. 

Art. 23º. A administração cuidará da infra-estrutura adequada ao funcionamen
to do Sistema. 

Art. 24º. Os atos, formalidades e procedimentos burocráticos, estabelecidos 
neste e em outros capítulos, serão sempre dosados no sentido de auxiliar o processo 
negociai e não de inviabilizá-lo. 

Tí tulo III 

D o s Instrumentos Contratuais de Formalização de Direitos e Obrigações 

Capí tu lo I 

Da Capacidade das Partes 

Art. 25º. Os resultados advindos do presente sistema contratual dependem 
única e exclusivamente das partes, que neste ato, declaram-se livres e aptas para 
contratar direitos e obrigações em nome de seus representados, observado o seguinte: 

a) em relação às entidades sindicais: que haja aprovação e autorização dos 
interessados, manifestada em assembléia geral, realizada nos termos dos estatutos da 
respectiva entidade; 

b) em relação ao I A M S P E : que haja conco rdânc ia formal do Super in ten
dente da inst i tuição. 



Parágrafo Único. Havendo fundado receio, evidente questionamento e dúvidas 

quanto à legitimidade de representação da entidade, e sendo o acordo notoriamente 

desfavorável aos funcionários, este será considerado nulo para todos os fins e efeitos legais. 

Capítulo II 

Do Sistema Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho 

Art. 26º. O presente instrumento, denominado Sistema Permanente de Nego

ciação Coletiva de Trabalho, celebrado nos termos da legislação vigente, da Constitui

ção da República e da livre vontade das partes, observados os preceitos nele contidos, 

possui as seguintes características: 

a) tem por objetivo as relações de trabalho dentro do âmbito de competência 

da instituição; inclusive a discussão de salários, condições de trabalho e t c ; 

b) obriga as partes contratantes e seus representados para todos os efeitos legais 

(caráter normativo); 

c) tem vigência por prazo indeterminado; 

d) pode ser alterado, a qualquer tempo, por consenso das partes. 

Art. 27º. Nos termos da legislação vigente da Constituição da República e obser

vados os preceitos ora fixados, as partes estabelecem os seguintes instrumentos contratuais. 

I - Protocolo da Mesa de Negociação Coletiva do Trabalho. 

II - Acordo Coletivo de Trabalho. 

III - Convenção ou Contrato Coletivo de Trabalho. 

Capítulo III 

Dos Protocolos da Mesa de Negociação 

Art. 28º. Protocolos da Mesa de Negociação Coletiva de Trabalho e Termos de 

Adesão de Direitos e Obrigações a Contratos Individuais de Trabalho são acordos 

coletivos de trabalho específicos sobre uma ou sobre um lote de reivindicações, 

celebrados entre as entidades representativas do funcionalismo do IAMSPE e sua 

administração, com os seguintes atributos: 

a) objeto: relações e condições de trabalho; 

b) eficácia: caráter normativo; adere ao contrato individual de trabalho como direto 
e/ou como obrigação; pode ser exigido judicialmente, de forma individual ou coletiva; 

c) abrangência: depende da matéria negociai; 

d) periodicidade: pode ser celebrado a qualquer tempo; 

e) quantidade: não há limitação quanto ao número; 

f) vigência: por prazo indeterminado; somente revogável por vontade das 
partes, através de outro instrumento contratual. 



Capítulo IV 

D o Acordo Coletivo de Trabalho 

Art. 29º. Acordo Coletivo de Trabalho é o contrato de caráter normativo, 

celebrado entre as entidades representativas do funcionalismo do IAMSPE e sua 

administração, da seguinte forma: 

a) é celebrado anualmente, a partir da assinatura do primeiro; 

b) é negociado de forma a demarcar o encerramento de um período negociai 

e o advento de outro; 

c) é constituído, inicialmente, pelos Protocolos da Mesa de Negociação Coletiva 

do Trabalho, firmados no período, que, após sua inserção no Acordo, deixam de existir, 

sem prejuízo da eficácia do seu conteúdo; 

d) podem integrá-lo, ainda, novas cláusulas resultantes da negociação do 

próprio acordo coletivo, desenvolvidas no período de sua celebração. 

Art. 30º. O Acordo Coletivo de Trabalho possui os seguintes atributos: 

a) objeto: relações e condições de trabalho; 

b) eficácia: caráter normativo; adere ao contrato individual de trabalho, como direito 

e/ou como obrigação; pode ser exigido judicialmente, de forma individual ou coletiva; 

c) periodização: anual; 

e) quantidade: um; 

f) vigência: por prazo indeterminado; somente revogável por vontade das 
partes, através de outro instrumento. 

Capítulo V 

Da Convenção ou Contrato Coletivo de Trabalho 

Art. 31º - Convenção ou contrato coletivo de trabalho é o instrumento a ser 

celebrado entre as entidades representativas dos funcionários públicos do setor de 

saúde ou de todo o funcionalismo estadual e suas respectivas administrações. 

Art. 32º - O IAMSPE não detém competência legal para celebração deste 
convênio de trabalho. 

Art. 33º - As partes reconhecem a importância da celebração da convenção/con
trato coletivo de trabalho, em nível geral dos servidores da saúde e do funcionalismo 
estadual, de forma a se estabelecer o processo negociai em toda a sua plenitude. 

Por entenderem que as disposições ora contratadas expressam a soberana 
vontade das partes e de seus representados, assinam, livremente, em tantas vias de 
igual teor, o presente Sistema Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho, para 
todos os fins e efeitos legais. 



EXEMPLO DE CONVÊNIO: INSS 

Convênio do Sistema de Gestão Par t ic ipat iva 4 

Constituição 

Cláusula Primeira. Sistema de Gestão Participativa (SGP) é o conjunto de 

postulados, princípios, procedimentos e regras de funcionamento que se constitui em 

instrumento de formalização de compromisso dos partícipes, em torno dos objetivos 

comuns a que se propõem atingir. 

Cláusula Segunda. O s signatários deste compromisso são: o Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), através da sua Coordenação de Arrecadação e Fiscalização 

no Estado de São Paulo (CAF/SP) e o Sindicato dos Fiscais de Contribuições Previden¬ 

ciárias de São Paulo ( S I N D I F I S P / S P ) . 

Cláusula Terceira. O S G P serve à eficácia e à democratização do processo de 

tomada de decisões. Não se constitui em co-gestão administrativa. Não repassa 

responsabilidades administrativas ao Sindicato. Não impõe limitações ao exercício 

constitucional da atividade sindical. O s partícipes mantêm-se autônomos e ficam 

intactas suas atribuições legais na defesa dos interesses da Instituição. 

Objeto 

Cláusula Quarta. O S G P tem por objeto específico dar tratamento e soluções 

aos conflitos que insurgem no processo de trabalho e que afetam, direta e indireta

mente, a qualidade, a eficácia e a produtividade dos serviços. 

Cláusula Quinta. A apreciação de conflitos, objeto específico do S G P , utilizará 

como referência e terá como objetivos maiores a busca permanente da melhoria e do 

aperfeiçoamento da qualidade, da eficácia e da produtividade dos serviços requeridos 

pela população. 

Postulados 

Cláusula Sexta. Para a consecução dos objetivos maiores estabelecidos na 

cláusula anterior, entendem os partícipes ser imprescindível o aprimoramento do 

aparelho administrativo, especialmente quanto aos seguintes itens. 

I. preparação e adequação do quadro funcional, através da contratação por 

concurso público, correta distribuição, qualificação profissional e remuneração digna 

dos servidores; 

II. melhoria no âmbito da resolutividade, da produtividade, do empenho e da 

eficácia profissional dos servidores; 

4 Convênio firmado em 27/09/94, em vigor, subscrito pelas seguintes entidades: CAF/INSS/SP, Ayda 
Tereza Sonnesen Losso, Coordenadora, e SINDIFISP/SP, Carmelina Calabrese Nunes, Presidente. 



III. reforços e investimentos nas áreas de informática, em equipamentos e nas 

condições materiais e físicas para a realização do trabalho; 

IV. profissionalização e continuidade administrativa nos escalões superiores da 

administração previdenciária; 

V . adoção de iniciativas que estimulem e proporcionem mudanças de posturas 

culturais de servidores, administradores e de usuários dos serviços previdenciários. 

Princípios 

Cláusula Sétima. A reger o presente Sistema, destacam-se os seguintes princípios: 

I. da indisponibilidade do interesse público, pelo qual o administrador não pode 

omitir-se ou emitir providências que contrariem os interesses dos cidadãos-usuários e 

da Administração Pública; 

II. da legalidade, segundo o qual faz-se necessário que o escopo da lei dê guarida 

às ações do administrador público; 

III. do livre exercício da atividade sindical, pelo qual o legislador constituinte 

conferiu legitimidade de defesa aos interesses específicos dos servidores públicos, 

através da organização sindical. 

IV. da transparência administrativa, significando acesso às informações perti

nentes ao funcionamento do processo; 

V. da finalidade, significando o reconhecimento da sobreposição dos interesses fim 

da Administração Pública sobre os demais interesses que interagem na sua viabilização; 

V I . da globalidade, significando o compromisso de todos os atores da adminis

tração previdenciária com o seu resultado final e não apenas com parte específica dele; 

VI I . da democratização do tratamento dos conflitos, significando o reconheci

mento da natureza eminentemente conflituosa das relações de trabalho, da participa

ção direta das partes interessadas e do caráter permanente do processo. 

Procedimentos 

Cláusula Oitava. O S G P observará os seguintes procedimentos, dentre outros 
que vierem a ser estabelecidos: 

I. prerrogativa e liberdade da pauta para ambos os partícipes, observados os 
objetivos específicos e gerais ora definidos; 

II. formalização e exposição de motivos e de razões das questões tratadas em 
pedidos, respostas, réplicas ou tréplicas; 

III. direto de resposta, fixação de prazos e formalização dos resultados obtidos 
através do sistema. 

Regras de funcionamento 

Cláusula Nona. Sendo os conflitos de interesses, sua apreciação e possível 
composição o objetivo específico deste Sistema e considerando-se a complexidade e 
a diversidade desses conflitos, adota-se o seguinte mecanismo de funcionamento: 



I. constituição de Mesa de Participação Permanente, a ser integrada por 3 (três) 
representantes da C A F / S P e 3 (três) do S I N D I F I S P / S P ; 

II. instituição de Mesas de Participação Conjunta, integradas, paritariamente, 

por representantes da Administração e do Sindicato, nos locais de trabalho. 

Cláusula Décima. Cabe à Mesa de Participação Permanente, afora outras 
atribuições que estabelecer: 

I. definir competência e forma de representação, regular, coordenar e adotar 

as providências necessárias à sua implantação e ao funcionamento das Mesas de 

Participação Conjunta, nos locais de trabalho; 

II. segundo os postulados, princípios, procedimentos e as regras de funciona

mento previstas nestes estatutos, dar tratamento aos conflitos insurgentes, de forma a 

atender aos objetivos previstos no S G P . 

Cláusula Décima Primeira. Nos locais de trabalho, ora definidos como Gerências 

Regionais de Arrecadação e Fiscalização (GRAFs), fica assegurada, quando não houver, 

a eleição de um representante sindical por G R A F , que, afora outras atribuições, 

integrará a Mesa de Participação Conjunta. 

Cláusula Décima Segunda. A seu critério e dependendo da disposição dos 
convidados, a Mesa de Participação Permanente poderá promover a constituição de 
Comissão Consultiva de Usuários e Contribuintes representados por entidades da 
sociedade civil, a quem poderá submeter consultas sobre assuntos de interesse comum. 

Cláusula Décima Terceira. Ao objetivarem o aprimoramento da qualidade, da 

eficácia e do nível de resolutividade no atendimento às demandas da cidadania, por 

intermédio da melhoria da qualidade das condições de realização dos serviços 

previdenciários, os partícipes declaram-se aptos e desimpedidos para a celebração do 

presente Convênio, firmado, por prazo indeterminado, em 4 (quatro) vias de igual teor. 

Regulamento d a Mesa de Participação Permanente 

(Anexo do Convênio SGP) 

Cláusula Primeira. A Mesa de Participação Permanente terá um Coordenador e um 

Secretário-Geral, escolhidos, preferencialmente, de comum acordo entre os partícipes. 

§ 1º. Inexistindo acordo, caberá à Administração indicar o Coordenador e às 
entidades sindicais, o Secretário Geral. 

Cláusula Segunda. Ao Coordenador cabe, entre outras atribuições: definir, após 
consulta aos partícipes quando possível, o local e horário das reuniões; elaborar e 
encaminhar a pauta de discussão, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis; 
subsidiar as discussões com estudos e subsídios técnicos; convidar à reunião a 
participação de pessoa habilitada, servidor ou não, que possa contribuir com a 
discussão; abrir, coordenar e encerrar as reuniões. 

Parágrafo Único. Os partícipes devem apresentar itens à pauta até 5 (cinco) dias 

antes da realização das reuniões ordinárias. 



Cláusula Terceira. Ao Secretário-Geral cabe elaborar as atas de reunião e 

repassá-las aos partícipes para colher suas assinaturas, entre outras atribuições que lhe 

forem conferidas. 

Cláusula Quarta. A Mesa de Participação tem, em princípio, competência para 

apreciar qualquer matéria a ela submetida que envolva, direta ou indiretamente, 

interesses da Instituição desde que, por força de lei, não seja matéria de competência 

exclusiva de outro órgão ou entidade. 

Cláusula Quinta. Qualquer dos partícipes poderá apresentar questões de inte

resse da Instituição à Mesa de Participação. 

Cláusula Sexta. O funcionamento da Mesa de Participação é Permanente, 

devendo seus membros reunirem-se, ordinariamente, mensalmente e, extraordinaria

mente, sempre que convocados pelo Coordenador. 

§ 1º. Ambos os partícipes podem solicitar ao Coordenador a realização de 

reunião extraordinária, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, contados da 

data requerida para sua realização. 

§ 2º. O requerimento da reunião extraordinária deverá conter os itens da pauta 
que conformará a ordem do dia e não poderá ser indeferido pelo Coordenador, a 
quem caberá designar a data de sua realização, em prazo não superior a sete dias úteis, 
contados da solicitação. 

Cláusula Sétima. O s assuntos tratados na Mesa de Participação serão registrados, 
de forma sintética, em atas de reunião, pelo Secretário-Geral. 

Cláusula Oitava. As questões trazidas pelos partícipes, bem como as respectivas 
respostas, réplicas, tréplicas etc. deverão ser sempre arrazoadas por escrito. 

Cláusula Nona. A contraparte a quem é dirigida a questão obriga-se a apresentar 
resposta arrazoada e escrita, em prazo estabelecido preferencialmente de comum 
acordo, ou, não sendo possível, em prazo fixado pelo Coordenador, que não poderá 
ultrapassar trinta dias, prorrogáveis de comum acordo. 

Cláusula Décima. As decisões da Mesa de Participação serão adotas pela 
unanimidade dos seus participantes. 

Cláusula Décima-Primeira. Sempre que houver acordo sobre determinada matéria, 

este deverá ser formalizado através de Protocolo da Mesa de Participação permanente. 

Cláusula Décima-Segunda. O Protocolo da Mesa de Participação registra o 
compromisso do partícipe em dar os encaminhamentos necessários à implementação 
da decisão acordada. 

Cláusula Décima-Terceira. Todos os documentos pertinentes ao S G P serão 
arquivados e estarão à disposição dos interessados. 

Cláusula Décima-Quarta. A Administração cuidará do local e proporcionará 
condições adequadas ao funcionamento do Sistema. 

Cláusula Décima-Quinta. O s casos omissos, as dúvidas e controvérsias rela
tivas à apl icação do presente regulamento serão dirimidas pela Mesa de Participa
ção Permanente. 



2.6. FORMALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

protocolos de resultados, atas de reunião, encaminhamento de projetos de lei 5 

Sobre este tópico, é importante reforçar alguns esclarecimentos preliminares. 

Os resultados das negociações decorrentes da aplicação dos modelos analisados serão 

formalizados de acordo com as regras e procedimentos previstos nos respectivos contratos, 

convênios ou legislação reguladora, conforme o caso. Assim, de modo geral, a forma a ser 

conferida aos itens negociados deverá observar o que estiver prescrito no modelo adotado 

e dependerá, substancialmente, do conteúdo da matéria negociada. 

Para fins didáticos, pode-se dividir o conteúdo dessas matérias, objeto de 

acordo na Mesa de Negociação, em dois tipos, a saber: a) matérias cuja competência 

para tomar decisões é de alçada exclusiva do administrador que negocia; b) matérias 

que dependam da interveniência de outro(s) órgão(s) da administração ou de outro 

Poder. São exemplos do primeiro tipo: mudanças em escalas de plantões de médicos; 

introdução de novos padrões de atendimento ao público; introdução de procedimen

tos de avaliação de servidores; introdução de mecanismos de controle de qualidade 

e de produtividade; mudanças na organização do trabalho e na execução de tarefas 

e até mesmo algumas hipóteses de interpretação de normas que envolvam pequenos 

acréscimos de despesas. São exemplos do segundo tipo: acordo sobre jornada de 

trabalho e decisões que impliquem aumento de despesas com a folha de pagamento. 

Nesta última hipótese, por exemplo, caso não haja previsão orçamentária, a decisão 

dependerá de autorização legislativa e envolverá, portanto, as mais altas instâncias da 

Administração Pública e o Poder Legislativo. 

Em qualquer caso, no entanto, o acordo entre as partes poderá ser registrado 

em protocolos de resultados da Mesa de Negociação ou apenas em atas de reunião. 

A diferença fundamental será verificada quanto à qualidade e quanto aos efeitos que 

geram. Nas hipóteses do primeiro tipo os efeitos são imediatos, uma vez que o 

administrador detém competência para transformar a decisão negociada em ato 

administrativo específico, revestido das exigências prescritas pelas normas da adminis

tração pública. Já para as negociações do segundo tipo registram-se, no protocolo de 

resultados ou em atas de reunião, o compromisso, a intenção, o empenho das partes, 

quanto ao objeto do acordo e os encaminhamentos necessários para efetivação dos 

acordos feitos na Mesa de Negociação. 

Para finalizar a aplicação do Roteiro em Seis Passos, e seguindo a metodologia 

de demonstrar, por meio de exemplos concretos, o funcionamento das experiências 

estudadas, serão transcritos alguns procedimentos de formalização de resultados 

decorrentes da aplicação dos modelos no IAMSPE (contrato) e no INSS (convênio). 

5 Sobre resultados colhidos por meio de negociação, veja textos analíticos sobre as experiências 
desenvolvidas, no capítulo 3, inclusive o processo negociado de redução da jornada de trabalho no 
Município de Campinas. Veja, ainda, análise sobre o processo de Avaliação Integrada desenvolvido pelo 
SGP do INSS no estado de São Paulo. 



Funcionamento e Resultados da Aplicação do Sistema no IAMSPE 

Entre os inúmeros Protocolos da Mesa de Negociação Coletiva de Trabalho do 

IAMSPE, um regulou o exercício da atividade sindical em suas dependências, outro 

tratou da licença-maternidade pós-constituinte. Estes assuntos, em 1988/1989, eram 

objeto de inúmeras controvérsias jurídicas e fonte abundante de conflitos. Transcreve-

se, para conhecimento mais preciso do funcionamento do sistema no Instituto, a 

íntegra desses dois protocolos, celebrados no início do processo. Ε já que o Sistema 

Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho do IAMSPE continua em vigor, 

também serão transcritos dois protocolos celebrados em 1995. 

Protocolo d a Mesa de Negociação Colet iva do Trabalho - Te rmo de 

Adição de Direitos e Obrigações a Contrato Individual de Traba lho 

Referência: Liberdade Sindical6 

N2 09/89. 

Tendo em vista alcançar melhorias na qualidade dos serviços prestados pela 

instituição a seus usuários, objetivo expresso de forma consensual pelas partes que 

compõem o Sistema Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho - mecanismo 

instituído para solucionar questões administrativas de interesse comum e como 

instrumento de composição direta de conflitos e de defesa de direitos trabalhistas - os 

subscritores do presente Termo de Adição de Direitos e Obrigações a Contrato 

Individual de Trabalho, 

considerando: 

- a necessidade de esclarecer e assegurar o efetivo exercício da atividade 

sindical, sempre em consonância com os fins maiores da instituição que é a prestação 

de serviços de saúde a uma coletividade de trabalhadores; 

estabelecem: 

1. Estabilidade no emprego a todos os dirigentes das entidades subscritoras do 

presente contrato de trabalho, da inscrição da candidatura até um ano após o término 

da gestão, salvo demissão por cometimento de falta grave, devidamente apurada e 

comprovada, conforme legislação vigente, nos termos da Constituição da República. 

2. Liberação do trabalho: 

a) para exercício da atividade sindical, sem prejuízos salariais e assegurados 

todos os direitos, como se trabalhando permanecessem, de três dirigentes para cada 

entidade subscritora do presente; 

b) de um funcionário indicado pelas entidades representativas para acom

panhamento e assistência aos trabalhos da Mesa de Negociação Colet iva, sempre 

que requisitada. 

6 Protocolo celebrado em 16/08/89, subscrito pela Superintendência do IAMSPE (José Carlos Ramos de 
Oliveira); AFiAMSPE/Sindicato Trabalhadores da Saúde (Presidência); AMiAMSPE/Sindicato dos .Médicos 
(Presidência) Diretoria do HD (David Braga Júnior) e pela Coordenação do Sistema (Douglas G. Braga). 



3. Direito de reunião com fins sociais, científicos ou de interesse trabalhista, 

para entidades internas, observados os procedimentos administrativos e a escala de 

uso. C o m prévia e especial autorização da administração para as entidades externas. 

4. Desconto em folha de pagamento das mensalidades sociais destinadas às 
entidades sindicais. 

5. Participação nas comissões científicas, de trabalho e outras, de comum 
acordo entre as partes, criadas pela administração do IAMSPE, pertinentes a questões 
de interesse da instituição e/ou de seus funcionários. 

6. Direito de uso de área e de exploração econômica da lanchonete e da livraria, 
conforme acordo estabelecido anteriormente. 

7. Direito à comunicação direta: 

a) alto-falantes - liberação do uso dos alto-falantes, com texto lido pela 
telefonista, para convocação de reuniões sociais, científicas ou de interesse trabalhista, 
com uso moderado, de forma a não provocar intranqüilidades aos pacientes e usuários, 
observados os procedimentos administrativos internos; 

b) visual - comunicação através da afixação de cartazes, folhetos etc. nos murais 
das entidades sindicais. Faixas poderão ser afixadas, uma na entrada da rua Pedro de 
Toledo, outra na entrada da rua Borges Lagoa. As partes se comprometem a evitar 
excesso de poluição visual, em respeito aos usuários. 

8. Mobilização: o exercício das liberdades sindicais no H D , em conformidade 

com as normas constitucionais, é pleno e deve ser exercido, sempre, em níveis 

compatíveis com o exercício da atividade médico-hospitalar, em absoluto respeito aos 

pacientes e usuários da instituição. 

Por entenderem que tal procedimento constitui interesse comum das partes, 

beneficiando, conseqüentemente, os usuários da instituição, firmam livremente o 

presente instrumento contratual, de caráter normativo, cujo cumprimento poderá ser 

exigido, de forma individual ou coletiva, por qualquer das partes. 

Protocolo d a Mesa de Negociação Colet iva do Trabalho - Termo d e 
Adição de Direitos e Obrigações a Contrato Individual de Traba lho 

Referência: Licença-maternidade 
04/89 

Tendo em vista alcançar melhorias na qualidade dos serviços prestados pela 
instituição a seus usuários, objetivo expresso de forma consensual pelas partes que 
compõem o Sistema Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho - mecanismo 
instituído para solucionar questões administrativas de interesse comum e como 
instrumento de composição direta de conflitos e de defesa de direitos trabalhistas - os 
subscritores do presente Termo de Adição de Direitos e Obrigações a Contrato 
Individual de Trabalho, 



considerando: 

1. a necessidade de adaptação às normas constitucionais vigentes; 

2. a necessidade de consolidar a harmonia no local de trabalho e a autoridade 

hierárquica moral da administração; 

estabelecem: 

1. O reconhecimento da auto-aplicabilidade da norma constitucional que 

assegura às gestantes licença-maternidade de 120 dias, nos termos do artigo. 7º, inciso 

XVll e XXXIX, parágrafo 2- da Constituição da República, a partir da data da sua 

promulgação, ou seja, 5 de outubro de 1988. 

2. Para correção de erro decorrente da não-observância da norma durante 

determinado período, ocasião em que as gestantes completaram o período de licença 

com a utilização do período de férias ou simplesmente retornaram ao trabalho trinta 

dias antes do término da licença, adotam as seguintes providências: 

a) devolução do período aquisitivo de férias para a primeira hipótese; 

b) pagamento do salário para o período correspondente ao segundo caso. 

Por entenderem que tal procedimento constitui interesse comum das partes, 

beneficiando, conseqüentemente, os usuários da instituição firmam livremente o 

presente instrumento contratual, de caráter normativo, cujo cumprimento poderá ser 

exigido, de forma individual ou coletiva, por qualquer das partes. 

Protocolo d a M e s a de Negociação Colet iva de T r a b a l h o 7 

Referência: Concessão de 2 (dois) períodos de férias anuais de 20 (vinte) dias 
corridos aos Técnicos de Radiologia 

C o m a finalidade de buscar melhorias na qualidade dos serviços prestados pela 

Instituição aos usuários, conseqüentemente, por meio do Sistema Permanente de 

Negociação Coletiva - Mesa de Negociação, os subscritores do presente Termo de 

Adição de Direitos e Obrigações a Contrato Individual de Trabalho, 

considerando: 

1. que todos os Técnicos de Radiologia, alguns através de decisões administra

tivas e outros por meio de decisões judiciais, passaram a fazer jus e a usufruir de 2 

(duas) férias de 20 (vinte) dias corridos anualmente; 

2. que existem apenas 21 (vinte e um) técnicos que estão excluídos desse 

benefício, e que esse procedimento vem causando transtornos à unidade de Radiologia 

em virtude do descontentamento causado por tal desigualdade; 

3. que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, estabelece a igualdade de todos 

perante a lei; 

7 Protocolo celebrado em 01 / 0 5 / 9 5 , subscrito pela Superintendência do IAMSPE, AFIAMSPE e pelos servidores 
técnicos em Radiologia (não há identificação dos signatários). 



4. que o inciso XXXII, do artigo 7º da Constituição da República, veda a distinção 

entre trabalhado manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos; 

5. finalmente, que os signatários do presente. Técnicos de Radiologia, por livre e 

espontânea vontade, abrem mão do direito de reclamar, administrativa ou judicialmente, 

eventuais períodos de férias vencidas anteriormente à assinatura do presente protocolo; 

estabelecem: 

1. que a partir de 01/05/95, data da assinatura do presente protocolo, fica 

estendido o direito ao gozo de 2 (dois) períodos de férias anuais, de 20 (vinte) dias 

corridos aos técnicos de Radiologia abaixo assinados; 

2. que a decisão aqui adotada é extensiva aos demais profissionais, técnicos de 
Radiologia, que vierem a ser admitidos após essa data. 

Finalmente, por entenderem que os procedimentos aqui previstos, constituem 
interesse comum das partes, em benefício dos usuários da Instituição, firmam livre
mente o presente instrumento contratual, de caráter normativo, cujo cumprimento 
pode ser exigido de forma individual ou coletiva, por qualquer das partes. 

Protocolo d a M e s a de Negociação Colet iva de Trabalho - Te rmo de 
Direitos e Obrigações a Contrato Individual de T r a b a l h o 8 

Referência: Pagamento do valor relativo a 02 (duas) horas extras e DSRs, corres
pondentes a todos os médicos incluídos no Sistema de Plantões do HSPD/FMO, 
a título de contraprestação pelo exercício da atividade de Preceptor de Ensino. 

C o m a finalidade de buscar melhorias na qualidade dos serviços prestados pela 

Instituição aos usuários, objetivo esse expresso de forma consensual pelas partes que 

compõem o Sistema Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho, mecanismo 

este legalmente instituído para a solução de questões administrativas de interesse 

comum, e, instrumento de composição direta de conflitos e de defesa de direitos 

trabalhistas, os subscritores do presente Termo de Adição de Direitos e Obrigações a 

Contrato Individual de Trabalho, 

considerando: 

1. a necessidade de racionalizar e adequar os procedimentos e atividades dos 

médicos integrados no Sistema de Plantões do H S P D / F M O ; 

2. a necessidade de proporcionar aos médicos, residentes e internos, a possibi

lidade de continuidade de seu aprendizado, também nos horários cujo atendimento 

médico é efetuado por sistema de plantões noturnos de 2ª a 6ª feira e sábados, 

domingos e feriados, noturnos e diurnos; 

8 Protocolo celebrado em maio de 1995, subscrito pela Superintendência do IAMSPE e pala AFIAMSPE (não 
há identificação dos signatários). 



3. que os médicos, quando em regime de plantão, já executam tal atividade 

(ensino), dando orientação e ministrando aulas aos residentes e internos escalados 

naquele plantão, sem contudo nada receber a esse título; 

4. que, do total de médicos integrados no sistema de plantões, apenas cerca de 

247 (duzentos e quarenta e sete) não são considerados, oficialmente, preceptores, e, 

por isso mesmo, nada recebem por essa atividade, ficando em situação de desigual

dade frente aos demais; 

5. que a atividade de médico preceptor é objeto de regulamentação, através 

de proposta a ser encaminhada ao Governo de Estado, e que sua implantação imediata 

se reveste de urgência, sob pena de graves conseqüências ao Sistema de Plantões, com 

reflexos no ensino ministrado aos Residentes e Internos; 

estabelecem: 

1. o médico plantonista identificado e em referência no presente protocolo é 

o profissional médico, regularmente integrado em 1 (uma) equipe ou subequipe, com 

a média mensal de, no mínimo, 4 (quatro) plantões de doze horas; 

2. a partir de 01/05/95, será considerado na remuneração do médico planto

nista o valor correspondente a 2 (duas) horas extras, acrescido dos respectivos DSRs , 

a título de pagamento pelo exercício da atividade de Preceptor de Ensino; 

3. a atividade do médico preceptor não está adstrita ou atrelada a carga horária, 

devendo ser considerada como normal, desenvolvida nas doze horas do plantão; 

4. a deliberação dessa mesa de negociação será objeto de termo aditivo de 

reti-ratificação no Contrato de Trabalho do Médico Plantonista; 

5. ficam excluídos do presente protocolo os substitutos eventuais, entendendo-

se como tal o profissional não integrado nas equipes ou subequipes. 

Finalmente, por entenderem que os procedimentos aqui previstos constituem 

interesse comum das partes, beneficiando, conseqüentemente, os usuários da institui

ção, firmam livremente o presente instrumento, de caráter normativo, cujo cumpri

mento pode ser exigido de forma individual ou coletiva por qualquer das partes. 

Funcionamento e Resultados da Aplicação do Sistema no 
INSS 9 

No curto período em que teve aplicação prática, os resultados obtidos do 

Sistema de Gestão Participativa no INSS/SP foram registrados em documentos enca

minhados pelo Sindicato ou pela Administração à Mesa de Participação Permanente, 

e também em atas das suas reuniões. 

Para conhecimento do processo então desenvolvido, serão transcritos dois dos 

procedimentos realizados. 

9 Veja análise, comentários e avaliação no capítulo LLL do mesmo texto. 



Um deles trata da reivindicação apresentada pela entidade sindical de Avalia

ção Interna das Gerencias Regionais. O processo de discussão da Mesa de Participa

ção em torno desse assunto culminou com a aprovação, por consenso, da Avaliação 

Integrada, um dos mais democráticos e participativos procedimentos de avaliação já 

praticados no setor público, que contou, inclusive, com a avaliação dos superiores 

por seus subordinados. 

Outro procedimento, transcrito a seguir, trata de diversos itens, dentre os quais 

consta a instituição do Grupo de Estudos de Previdência, constituído paritariamente, 

responsável por pesquisas, estudos e propostas de Reforma Previdenciária, apresenta

dos em formato de livro, editado pelo S I N D I F I S P / S P em 1995. 

Carta n º 3 2 0 / 9 4 1 0 

É a presente para elencar itens de pauta para a reunião extraordinária, 

conforme nossa solicitação de 27/09/94, tendo como data de sugestão entre 04 a 

06/10/94, a saber: 

1. Forma de publicidade do Convênio do Sistema de Gestão Participativa 

Justificativa 

Para que o convênio firmado entre as partes tenha caráter público, sugerimos 

que o mesmo seja publicado no Boletim de Serviço Local. 

2. Planejamento da Ação Fiscal e Produtividade 

• solicitação de envio ao S I N D I F I S P / S P de informações permanentes e detalha

das sobre os resultados mensais alcançados durante o ano de 1994, bem 

como os futuros; 

• planejamento da ação fiscal do quarto trimestre de 1994; 

• planejamento da ação fiscal para o exercício 1995; 

• discussão dos aspectos técnicos e políticos da O S 113/94. 

Justificativa 

O s dados acima visam subsidiar tecnicamente um grupo de trabalho a ser 

proposto na citada reunião, com o objetivo de colaborar com a C A F na avaliação dos 

resultados pretéritos e futuros da ação fiscal dentro da programação estabelecida pela 

Coordenação, bem como seus reflexos na produtividade individual e global do 

contingente fiscal, na vigência da O S 113/94. 

1 0 Documento encaminhado pelo SINDIFISP/SP, em 2 9 / 0 9 / 9 4 , propondo itens de pauta para reunião da 
Mesa de Negociação Permanente. 



3. Férias do Servidor - Lei 8112/90 

Autorização de transferência do período de gozo para o exercício seguinte. 

Justificativa 

Tendo em vista determinação que impossibilita a transferência de período de 

gozo das férias para o exercício seguinte, o que tem impedido o F C P de acumular, a 

título de reserva, um período aquisitivo para uma possível necessidade, solicita-se a 

revogação da medida uma vez que: 

• é de âmbito estadual; 

• não altera a produção projetada pela C A F , uma vez que esta tem competên

cia para autorizar ou não o mês escolhido pelo servidor; 

• não há impedimento legal; 

• dificilmente há o gozo, pelo servidor, de dois períodos consecutivos no 

mesmo exercício. 

4. Formação de Grupo de Estudos de Previdência Pública 

Grupos formados a partir de indicados pelo SlNDlFlSP/SP e pela C A F / S P . 

Justificativa 

Tendo em vista mudança de governo para o próximo ano e programas de 

governo divulgados pelos partidos no sentido de reformular a Previdência Social, 

sentimos necessidade de a categoria de Fiscais de Contribuições Previdenciárias ter 

estudo de um Projeto de Previdência Social. 

5. Plantão Fiscal - Negociação de uma padronização mínima 

Justificativa 

A partir de tabulação de questionário respondido por representantes das GRAFs 

do estado de São Paulo, faz-se necessário que se estabeleça negociação de normas 

mínimas de plantão fiscal. 

No aguardo de confirmação prévia da data da reunião, subscrevemo-nos com 
cordiais saudações. 

Referência: Convênio do Sistema de Gestão Participativa 1 1 

A Coordenação de Arrecadação e Fiscalização C A F - INSS/SP vem, por inter
médio do presente, em atenção ao disposto na Cláusula Nona do Regulamento da 
Mesa de Participação Permanente, posicionar-se sobre as questões apresentadas 

11 Documento encaminhado pela CAF/INSS/SP à Mesa de Negociação Permanente, em 11/10/1994. 



formalmente pelo S I N D I F I S P / S P , tratadas em Reunião Extraordinária, requerida pela 
entidade sindical, realizada em 11 de outubro de 1994, nos seguintes termos: 

1. Forma e Publicidade do Convênio do Sistema de Gestão Participativa 

C A F - O Convênio será publicado no Boletim de Serviço Local. 

2. Planejamento da Ação Fiscal e O . S . nº 123/94 

C A F - A Administração tem interesse na transparência, na difusão dos dados e 
no maior envolvimento dos fiscais nas discussões sobre planejamento da ação fiscal, 
arrecadação e produtividade. 

Encaminhará, periodicamente, à entidade sindical, o Boletim Informativo pro

duzido por sua Divisão de Fiscalização que contém dados, informações e análises 

referentes à matéria, satisfazendo, assim, a solicitação da entidade, em conformidade 

com os interesses da Administração. 

Para discutir Produtividade e O . S . nº 123, a C A F propõe a realização de 

reuniões conjuntas e específicas, com o objetivo de promover estudos que proporcio

nem novas abordagens conceituais sobre o tema. 

3. Férias do Servidor - Lei 8.112/90 

C A F - A Administração coíbe a prática de ratificar pedidos de transferência de 

férias de servidores, encaminhados sob a Justificativa genérica e não comprovada de 

'interesse do serviço'. 

A prerrogativa do administrador em autorizar a transferência de férias não pode 

ser utilizada segundo critérios subjetivos. Segundo a lei, tal prerrogativa tem que se 

fundar em razões concretas, sempre relacionadas aos interesses e às necessidades do 

serviço e da Administração. Caso contrário, na ausência de critérios objetivos, estimu¬ 

lar-se-iam o clientelismo e o despotismo administrativos. 

A regra é a não-transferência. A transferência constitui prerrogativa excepcional, 

galgada, sempre, em fundado interesse do serviço. Nada obsta, contudo, que, afora 

os casos mais visíveis e objetivos de 'interesse do serviço', este conceito ganhe 

contornos e critérios que permitam reconhecer situações de convergência entre 

interesses da Administração e interesses específicos do servidor. Exemplo: uma viagem 

de estudo ao exterior que necessite usufruir dois períodos seguidos de férias. 

Nunca é demais lembrar que a grande maioria do contingente fiscal já tem, à 

sua disposição, a licença-prêmio de três meses e pode contar, também, com o gozo 

antecipado das férias, em caso de interesse exclusivamente pessoal. 

Neste sentido, a C A F propõe ao Sindicato a discussão em torno de critérios 
objetivos e transparentes, alcançados pelo conceito de interesse do serviço e da 
administração para, em caráter excepcional, fundar pedido individualizado de trans
ferência de férias. 



4. Formação de Grupo de Estudo de Previdência Pública 

C A F - Há interesse da Administração em estimular a formação e o preparo de 

quadros que possam assumir e participar das discussões estruturais a respeito das 

reformas do sistema previdenciário brasileiro. O mesmo interesse se manifesta na 

produção de subsídios a serem utilizados pela própria Administração e por outros 

setores da sociedade envolvidos nesta discussão. 

H á concordância, portanto, com a proposta de constituição de Grupo de 

Trabalho de Fiscais, subordinado e coordenado diretamente pela C A F , ao qual deverá 

competir diagnosticar, analisar, produzir dados e formular estudos e propostas refe

rentes ao tema, segundo roteiro previamente estabelecido. 

5. Plantão Fiscal - Padronização Mínima 

C A F - Recebido para estudo documento/pesquisa contendo sugestões, recolhi

das junto às GRAFs, para aperfeiçoar o Plantão Fiscal. Nada obsta que sejam estabe

lecidas ou reexaminadas regras básicas, mínimas, de funcionamento do Plantão Fiscal. 

A matéria deve permanecer em discussão. 

A t a d a reunião extraordinária d a Mesa de Negociação Permanente , 

real izada e m 1 1 / 1 0 / 9 4 1 2 

Aos onze dias do mês de outubro de 1994, reuniram-se os Representantes da 

C A F / S P , Ayda Tereza Sonnesen Losso, Valdir Moyses Simão e Douglas Gerson Braga 

e os diretores do S I N D I F I S P / S P , Carmelina Calabrese Nunes, José Américo Pereira do 

Amaral e Jairo Diniz Dantas, para darem encaminhamento às negociações da pauta 

apresentada pelo S I N D I F I S P / S P em 29/09/94. Foram as seguintes as deliberações: 1. 

Forma de publicidade do convênio do Sistema de Gestão Participativa - Nesta reunião 

foi aprovado o regulamento do convênio e acertado que o convênio propriamente 

dito será publicado na íntegra em Boletim de Serviço Local, bem como informada a 

aprovação do regulamento. As indicações de Coordenador e Secretário da mesa serão 

feitas na próxima reunião. 2. Planejamento da Ação Fiscal e Produtividade - Após 

esclarecimentos de ambas as partes, ficou acertado o envio regular e sistemático do 

Boletim Informativo, que é produzido pela Divisão de Fiscalização da C A F / S P e 

entregue inclusive aos Gerentes de GRAFs. Ficou aprovada, também, uma reunião 

conjunta para discutir concepção de gerenciamento, produtividade e propostas con

cretas. O S I N D I F I S P / S P perguntou sobre a possibilidade de a negociação ser precedida 

da suspensão dos efeitos da O S nº 113/94. A C A F / S P foi taxativa na negativa, 

reafirmando que a mesma está com vigor e que deve ser cumprida. 3. Férias do 

1 2 Documento que registra e formaliza o resultados das negociações sobre os itens apresentados nos dois 
documentos anteriores, subscrito pela C A F / S P e pelo SINDIFISP/SP. 



Servidor - Lei 8.112/90. A justificativa dada pela CAF /SP é que não mais iria aceitar 

transferências de período de gozo de férias sem motivo justo, pois isto era prática, 

tornando as exceções em regra. Solicitou, porém, ao Sindicato que sugerisse motivos 

que justificassem a autorização das transferências para adicionar à regra 'Necessidade 

do Serviço'. Assunto em andamento. 4. Formação de Grupo de Estudos de Previdência 

Pública - A CAF /SP demonstrou interesse em participar de Grupo de Estudo e 

prontificou-se, após estudos preliminares, a convocar o pessoal necessário a formula

ção de estudos sobre 'Previdência Social Pública' para breve. 5. Plantão Fiscal -

Negociação de uma padronização mínima - Foi entregue pelo S I N D I F I S P / S P a tabulação 

final do questionário sobre Plantão Fiscal e acertado que o S I N D I F I S P / S P encaminharia 

as sugestões para padronização mínima para futuras negociações. 6. Reunião Ordinária 

- assunto extra-pauta. Ficou acordado, em princípio, que as reuniões ordinárias da 

mesa de negociação seriam nas terceiras terças-feiras de cada mês, sendo que a de 

outubro será dia 20/10/94. 

Carta nº 3 2 9 / 9 4 1 3 

Conforme dispõe o regulamento da Mesa de Negociação Permanente, o 

S I N D I F I S P / S P encaminha previamente os itens de pauta para discussão: 

1. Assuntos em andamento 

a) Mesa de Negociação Permanente 

Indicação dos nomes de Coordenador e Secretário, conforme o disposto no 

regulamento aprovado na última reunião; 

b) Plantão Fiscal 

Encaminhamen to pelo S I N D I F I S P / S P de sugestões de p a d r o n i z a ç ã o 

mín ima do p lantão f isca l , A n e x o I deste , con fo rme es tabe lec ido na ú l t ima 

reunião de 1 1 / 1 0 / 9 4 . 

c) Transferência de férias para o exercício seguinte 

O Sindicato está elaborando, em conjunto com os representantes das 

G R A F S , sugestões de casos que sejam de interesse da Instituição e do servidor para 

autorização, pela C A F , da transferência. 

2. Gerências Regionais de Arrecadação e Fiscalização 

a) Avaliação interna sobre o desempenho das gerências regionais. Critérios de 

escolha e nomeação de gerentes. 

13 Documento encaminhado pelo SINDIFISP/SP, em 14/10/94, propondo itens de pauta para a Reunião 
Ordinária da Mesa de Negociação Permanente. 



Sugestões/Justificativa 

Considerando a gestão participativa em vigor e os princípios que regem o 

convênio de Gestão Participativa, em especial o item 6 da cláusula sétima que dispõe 

entre outros princípios: 

" D a globalidade, significando o compromisso de todos os atores da administra

ção previdenciária com o resultado final e não apenas com parte específica dele." 

Considerando a cláusula quarta que dispõe: 

" O convênio de Gestão Participativa tem por objeto específico dar tratamento 

e soluções aos conflitos que insurgem no processo de trabalho e que afetam, direta ou 

indiretamente, a qualidade, a eficácia e a produtividade dos serviços." 

Considerando, ainda, que o S I N D I F I S P / S P tem recebido constantemente infor

mações, de alguns de seus representantes junto às GRAFs, dos conflitos existentes em, 

relação ao gerenciamento; 

Sugerimos que se efetue uma avaliação das gerências regionais a partir de pesquisa 

a ser realizada junto aos FCPs, através de questionário, para que se possa efetivamente 

avaliar o gerenciamento das GRAFs sob o ponto de vista também de seus subordinados. 

Tal sugestão tem por objetivo atestar de um modo mais globalizado as discre¬ 

pâncias hoje existentes no relacionamento entre Gerentes (chefes) e Fiscais (subordi

nados), bem como demonstrar que o atual modelo empregado para operacionalizar 

as decisões superiores influenciam na produtividade e empenho dos executores. 

Após o resultado e a depender deste, pretende ò S I N D I F I S P / S P apresentar 

sugestões, recebidas de seus representantes junto às GRAFs, de critérios e modelos 

para escolha dos gerentes regionais, a partir de seus subordinados que terão o 

compromisso e a responsabilidade de apoiá-los. 

Esta iniciativa visa a abolir do seio de nossa categoria as escolhas políticas, nem 

sempre corretas, dos gerentes das GRAFs prejudicando sobremaneira nossa Instituição. 

b) Distribuição de Carga de Trabalho e Diárias - Transparência 

Justificativa 

Apesar de a questão em pauta ser um problema de gerenciamento, que poderá 
ser confirmado com a realização da avaliação proposta no item (a), e a escolha da 
carga de trabalho estar vinculada às diretrizes programadas pelos escalões superiores, 
o que vem ocorrendo na prática, em diversas GRAFs, é a total falta de critério na 
distribuição da carga. Tal procedimento gera descontentamento dos FCPs, que se 
sentem prejudicados inclusive para obtenção de sua produtividade mínima. 

H á GRAFs em que os Supervisores de Equipe de Fiscalização não são os 
responsáveis pela seleção e distribuição das cargas e das diárias aos FCPs, contrariando 
até mesmo a ordem de serviço do INSS. 

c) Empresas Denunciadas por Sonegação e Evasão - Prioridade de Fiscalização 



Justificativa/Sugestão 

Temos sido informados, por representantes de algumas GRAFs, que nem 

sempre é dada prioridade à fiscalização dessas empresas. Assim, sugerimos que seja 

determinado às Gerências que as mesmas entrem na programação do mês seguinte 

ao da denúncia como prioridade e que a C A F / S P seja informada imediatamente sobre 

a denúncia e o resultado obtido pela fiscalização. 

3. Real ização sistemática de cursos, treinamentos e recic lagem, que pos

sam ser freqüentados por todo o contingente fiscal e ministrados por instrutores 

altamente qual i f icados. 

Justificativa 

O S I N D I F I S P / S P tem recebido solicitações constantes da categoria com 

relação à real ização, pela C A F / S P , de treinamento, cursos e reciclagem de 

maneira global e sistemática. 

Temos tido esporadicamente, com exceção do Curso de Auto de Infração, 

cursos-relâmpago, sem que haja continuidade e difusão para todo o contingente fiscal. 

Participam desses cursos poucos fiscais. Ademais, na maioria das vezes, não são 

escolhidos de maneira acertada. 

Determinadas áreas de interesse, tanto da Instituição quanto da própria classe, 

não têm tido a devida atenção ou os instrutores não têm a melhor qualificação, segundo 

avaliação de Fiscais que freqüentaram determinados cursos. 

Propomos a discussão, inclusive com o Setor de Recursos Humanos de São 

Paulo e o Setor de Treinamento, para implantação de um cronograma de atividades 

que contemple os assuntos de maior interesse e para todo o contingente fiscal, visando 

o aprimoramento do desempenho da fiscalização. 

4. Acesso aos programas de informática do INSS. Distribuição de cópia em 

disquetes aos FCPs. 

Justificativa 

Como é prática em outros estados, faz-se necessário que os fiscais tenham pleno 

acesso aos programas de informática disponíveis na Instituição. Tal solicitação visa a 

dar maior agilidade nos trabalhos desempenhados pela fiscalização. 

5. Gestões junto aos escalões superiores. Solicitação de apoio e empenho da C A F / S P . 

O S I N D I F I S P / S P solicita apoio eficaz junto aos escalões superiores para os 

seguintes pleitos dos fiscais: 

a) aquisição, pela Instituição, de notebook a ser distribuído aos Fiscais, como 
instrumento de trabalho adequado e compatível com os usados pelas empresas que 
são fiscalizadas. Tal solicitação prende-se à promessa do então Diretor de Arrecadação 
e Fiscalização do INSS, Sr. Moretti, que já estariam previstos no orçamento, ou 

b) subsídio e/ou financiamento, a todos os Fiscais, de tal equipamento de 

informática pelas mesmas justificativas; 



c) aumento imediato do auxílio-transporte conforme estudos já encaminhados, 

pela FENAFISP, à DAF e ao Sr. Ministro; 

d) abertura imediata de concurso público para Fiscais de Contribuições Previ¬ 

denciárias e Agentes Administrativos, uma vez que há quase dez anos não se realiza 

tal concurso. A falta de pessoal vem contribuindo para a má qualidade dos serviços 

prestados pela Instituição. 

Sem mais, subscrevemo-nos, com nossas cordiais saudações. 

Referência: Convênio do S is tema de Gestão P a r t i c i p a t i v a 1 4 

1. Assuntos em andamento 

a) Mesa de Negociação Permanente 

C A F - Indicação do F C P Douglas Gerson Braga para desempenhar as atribuições 

de Coordenador dos trabalhos da Mesa de Participação Permanente. 

b) Plantão Fiscal 

C A F - A Divisão de Fiscalização prepara documento analítico, considerando 

também as sugestões do SINDIFISP/SP sobre o assunto. Será apresentado brevemente 

à Mesa de Participação Permanente para discussão conjunta. 

c) Transferência de férias para o exercício seguinte 

C A F - No aguardo das sugestões a serem apresentadas pelo S I N D I F I S P / S P . 

2. Gerências regionais de arrecadação e fiscalização 

a) C A F - C o m o objetivo de melhorar a qualidade, a produtividade e a eficácia dos 

serviços, a Administração tem interesse no maior envolvimento e na maior participação 

dos fiscais e dos servidores administrativos nas avaliações de desempenho das GRAFs. 

A C A F sugere, para tanto, a aplicação de um método de 'Avaliação Integrada', 

apoiada em diagnóstico, a ser elaborado através da formulação de quesitos, escolhidos 

de comum acordo, da seguinte forma: 

I. O público-alvo seria distribuído em três grupos, a saber: Grupo de Servidores 

Administrativos, Grupo de FCPs em trabalho de rua e Grupo de FCPs em trabalho interno. 

I I . O s quesitos seriam divididos em duas categorias: voltados para auto-avalia¬ 

ção do grupo e para avaliação dos demais grupos. 

III. Quanto ao seu caráter, os quesitos atenderiam a duas ordens de preocupações, saber: 

• de caráter subjetivo, visando a diagnosticar a qualidade das relações inter

pessoais em nível de motivação, a avaliação pessoal da capacitação profis

sional, as expectativas profissionais, os aspectos positivos e negativos do 

trabalho na G R A F , as dificuldades para o desempenho das funções e t c , além 

de coletar sugestões para o aperfeiçoamento destas relações. 

14 Documento encaminhado pela CAF/INSS/SP, à Coordenação da Mesa de Participação Permanente, em 
27/10/94, em resposta às questões apresentadas pelo sindicato. 



• de caráter objetivo, visando a diagnosticar aspectos da eficácia, da produção e 

do funcionamento estrutural da GRAF, e colher sugestões de aperfeiçoamento. 

Este método permite elaboração de diagnóstico mais preciso e próximo da 
realidade que se deseja diagnosticar, permitindo uma visão mais abrangente e deta
lhada das GRAFs. 

Praticada com certa periodicidade, a Avaliação Integrada poderá constituir 
importante subsídio para os procedimentos que a Administração já adota com esta 
finalidade. Deverá também servir como mais um orientador da atuação sindical, na 
busca de soluções para os problemas concretos que afligem a categoria. Por fim, é 
certo que sua adoção será de grande utilidade para a atuação das Mesas de Participa
ção Conjunta que deverão funcionar nas GRAFs. 

Para concluir este tópico, face às considerações tecidas pelo S I N D I F I S P / S P , a C A F 

informa que os critérios que hoje comandam a nomeação para cargos de gerência ou 

de confiança da Administração são estritamente de caráter profissional, fundados na 

competência, na moralidade e no compromisso com os interesses da Administração. 

b) Distribuição de carga de trabalho - diárias - transferência 

C A F - Contemplado no item (a). 

A Divisão de Fiscalização realiza estudos para a elaboração de novo modelo de 

distribuição da carga e de divisão do trabalho. Estes estudos serão apresentados e 

discutidos na Mesa de Participação. 

c) Empresas denunciadas 

C A F - Quando a denúncia é encaminhada à Divisão de Fiscalização, determi

na-se investigação prévia da mesma e apuração pela G R A F competente ou pela própria 

Divisão, com prazo de até 60 (sessenta) dias para retorno, cobrado com rigor. 

Quando a denúncia é encaminhada diretamente à G R A F , procura-se coadunar 

a necessidade de cumprimento do planejamento trimestral, observando as diretrizes 

de prioridade, com a apuração da denúncia. Raramente a denúncia deixa de ser 

apurada em prazo superior a 90 (noventa) dias. Ε preciso considerar, ainda, que a 
apuração de uma denúncia não desencadeia, necessariamente a fiscalização da 

empresa. Por cautela, para evitar generalizações, muitas vezes infundadas, este assunto 

poderia ser tratado de forma mais concreta e objetiva, analisando-se caso a caso. Pode, 

também, ser contemplado nos encaminhamentos do item (a). 

3. Cursos e treinamentos 

C A F - Na linha de defesa da qualidade, da produtividade e da eficácia dos 
trabalhos de arrecadação e fiscalização, a Administração tem interesse - e sempre tem 
demonstrado isto - na melhor qualificação e preparo de seus quadros. 

Lembramos que, em meados do corrente ano, a C A F organizou e encaminhou 
ao R H inúmeras sugestões colhidas junto às GRAFs, à A P A F I S P e ao S I N D I F I S P / S P para 
planejamento de cursos e treinamentos referentes ao ano de 1995. 

A C A F tem interesse na elaboração conjunta de um cronograma de treinamento 

para o ano de 1995. 



Informa, ainda, que para 1994 serão ministrados três importantes treinamentos, 

a saber: o Programa de Informatização da Ação Fiscal (PIAF), direcionado aos fiscais 

que dispõem de equipamentos; o Formação Analistas, preparatório para o desempe

nho desta nova função e o Formação Supervisores, voltado aos fiscais que desempe

nham estas tarefas. 

4. Acesso aos programas de informática 

C A F - É necessário que se mencionem quais programas se deseja acessar, para 

que a Administração avalie os aspectos de interesse dos servidores e da instituição, 

frente aos riscos que o acesso possa acarretar ao sistema. 

É oportuno lembrar que cuidados mínimos quanto à utilização de equipamen

tos não têm sido observados em muitas GRAFs. 

Também é preciso não esquecer que a introdução de equipamentos ou de 

novos procedimentos na realização do trabalho importa absorção de custos com 

treinamento, manutenção e supervisão de serviços que exigem planejamento e que, 

nem sempre a Previdência está preparada para arcar, de imediato. 

5. Gestões junto aos escalões superiores 

a) b) Notebook / subsídio / financiamento 

C A F - Ε do nosso conhecimento que a Administração superior providencia a 

aquisição de 450 equipamentos, ou seja, um para cada equipe fiscal. Também é do nosso 

conhecimento que a A N F I P negociou linha de crédito especial aos FCPs, junto ao BNDES, 

para financiamento de compra do equipamento, diretamente por parte dos fiscais. 

Dada a complexidade do assunto que envolve, por exemplo, a política de 
prioridades da Previdência, os custos de aquisição, de manutenção e operacionais do 
sistema, inclusive seu saturamento e obsolescência etc., e face às notórias dificuldades 
financeiras da Previdência Social para a aquisição de equipamentos individuais a todos 
os fiscais, seria oportuno discutir fórmulas alternativas, a título de sugestão, visando a 
compor solução efetivas para esta questão. 

c) Auxílio Transporte 

C A F - Este item também merece aprofundamento. As necessidades e as 
despesas efetuadas com transporte variam sensivelmente em função do porte das 
cidades e das regiões, é possível que haja situações em que o valor do auxílio transporte 
esteja aquém do necessário. Contudo esta constatação não se aplica a todas as regiões 
e cidades, indistintamente. 

d) Concurso Público 

C A F - Ε conhecida a posição da C A F em defesa da realização de Concurso 
Público para admissão de FCPs e de servidores administrativos. Contudo, esta defesa 
vem sempre acompanhada do alerta de que a ampliação do quadro funcional, por si 
só, não resolve os principais problemas que a Previdência enfrenta. Faz-se necessário 
engendrar uma nova cultura de serviços públicos, apoiada na redefinição do papel do 



Estado brasileiro, em busca da efetivação dos direitos essenciais da cidadania que 

determina a readequação do aparelho administrativo e do seu quadro funcional. 

Espera-se que o roteiro apresentado neste tópico, com todas as suas limitações, 

sirva como estímulo e visualização de possibilidades aos diversos segmentos interessa

dos nas questões relacionadas aos serviços públicos. A realidade é bem mais dinâmica 

e complexa do que a que se pôde aprisionar nestas páginas. Novas experiências 

certamente encontrarão rumo próprio e conseguirão atingir patamares de qualidade 

e de eficiência superiores aos verificados nas experiências aqui sistematizadas. O 

importante é que a sociedade, por meio dos canais que cria, não abra mão de 

desenvolver projetos para reformular o papel do Estado e da sua administração, 

colocando-os efetivamente a serviço da cidadania. 

A grande preocupação das sugestões contidas no Roteiro em Seis Passos 

consistiu em envolver segmentos e dividir responsabilidades pela viabilização das 

mudanças desejadas. Isto poderá ser obtido por intermédio da criação de mecanismos 

que, pressupondo a natureza conflituosa das relações nesse setor, permitam a partici

pação direta dos diversos atores, o controle social sobre seus atos e a solução negociada 

desses conflitos, em torno de um objetivo comum: prestar e atender, com qualidade, 

eficácia e democracia, os serviços e as demandas da cidadania, em seu benefício, e 

em benefício da dignidade da pessoa humana. 


