
ATA DA 4ª REUNIÃO ACT 2014/15

entre o Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO e a FENADADOS

LOCAL: Sede da FENADADOS – Brasília - DF

DATA: 05/06/2014

HORÁRIO: 14h

TEMA: Acordo Coletivo de Trabalho 2014/15

PARTICIPANTES

Pelo SERPRO: Marcos Benjamim da Silva – SUPGP

Flávio Luiz Silvestre de Albuquerque – SUPGP

Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade – SUPGP

Geoffrey Souza Cordeiro – SUPGP

Pela FENADADOS: Telma Dantas – FENADADOS

Djalma Araújo Ferreira – FENADADOS

Ivonete de Castro Rodrigues Truda – SINDPD/RJ

Fabio Rosa Silveira – SINDPD/CE

Paulo Roberto de Oliveira – SINDPD/SP

Observadores: Francisco Carlos Beserra – SINDPD/SP

João Sampaio – SINDPD/PA

REGISTRO PRELIMINAR DA FENADADOS

Wi-fi

A representação  dos/as  trabalhadores/as  solicita  esclarecimentos  à  respeito  da
disponibilização  de  uma  rede  wireless  para  os/as  trabalhadores/as  acessarem,  na
Internet, seus e-mails pessoais, redes sociais etc., conforme divulgado recentemente no
veículo de comunicação interno "Primeira Leitura" no dia 8 de abril de 2014. 

Especificamente, solicita detalhes sobre o contexto, as motivações e os fatos que
deram origem à medida; as eventuais restrições de acesso a sites e serviços que serão
implementadas na rede interna do Serpro; o cronograma das mudanças previstas; e a
situação  atual  do  projeto,  solicitando  também garantias  da  empresa  de  que:  (a)  não
haverá  interrupção  da  possibilidade  de  seus  empregados  poderem fazer  uso  de  tais
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serviços, seja pela rede interna ou pela nova rede wireless; e (b) que não haverá redução
de performance e velocidades de acesso na transição para a nova infraestrutura.

Jornada de trabalho durante a Copa 2014

A representação solicitou esclarecimento sobre as jornadas de trabalho durante os
jogos da Copa do Mundo 2014. A dúvida é em relação o cumprimento da jornada pelos/as
trabalhadores/as que têm horário flexível de entrada. 

Devolução de pessoal

A representação solicitou mais detalhes sobre a devolução dos/as trabalhadores/as
do quadro interno do Serpro que estão e/ou estavam lotados no ambiente da Receita
Federal. Questionou-se: quantos trabalhadores/as são/foram ao todo? O por quê desta
devolução? 

Dados financeiros

A representação  dos/as  trabalhadores/as  reafirmou  a  necessidade  da  empresa
apresentar os dados financeiros referentes ao ano de 2013. 

Transferência de regional

Também  foi  solicitado  esclarecimento  sobre  o  processo  de  transferência  de
trabalhadores/as entre regionais, uma vez que há um crescente número de trabalhadores
procurando a representação para informações à respeito do assunto. 

REGISTRO PRELIMINAR DO SERPRO

Conforme posicionado nesta mesa, a empresa esclareceu quanto ao horário de
expediente do SERPRO nos dias das partidas da Seleção Brasileira de Futebol na Copa
do Mundo FIFA 2014, que o expediente encerrará às 12h30min, conforme Decisão de
Diretoria GP-045-2014, caso permaneçam dúvidas, as mesmas poderão ser sanadas no
Órgão  Local  Gestão  de  Pessoas.  Informa  também  que  o  Balanço  Financeiro  e  as
Demonstrações de Resultado referentes ao Exercício de 2013 serão enviadas tão logo
sejam  publicadas.  Os  demais  assuntos  preliminares  trazidos  nesta  reunião  serão
posicionados em momento oportuno.

REGISTRO DO SERPRO

O  SERPRO  reforça  a  importância  do  diálogo  construtivo  entre  a  empresa  e  a
FENADADOS, o qual possibilita a negociação coletiva para a manutenção e evolução do
Acordo Coletivo de Trabalho, que refletem relações de trabalho em benefício das pessoas
e do desenvolvimento da empresa, suas diretrizes organizacionais, governamentais e os
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anseios das pessoas. Assim, alinha este contexto, aos cenários internos e externos que
todos, empresa, empregadas e empregados, estão inseridos.

Neste sentido, a empresa atua com responsabilidade e respeito,  tanto com seus
empregados(as), quanto com representantes sindicais, clientes e a sociedade brasileira.

Tendo em vista a proposta apresentada pela Federação na pauta de reivindicações,
a empresa propõe alteração nas seguintes cláusulas:

► Cláusula 4ª – Licença Amamentação

Para amamentar o próprio filho até o término do mês que este complete 1 (um)
ano de idade, a mulher terá o direito, durante a jornada de trabalho de 8 (oito)
horas,  a  2  (dois)  intervalos  de  1  (uma)  hora  por  filho,  que  poderão  ser
usufruídos  separada  ou  conjuntamente,  mediante  negociação  prévia  com a
chefia imediata, e para a jornada de 6 (seis) horas, a 1 (um) intervalo de uma
hora.  O  período  da  Licença  Amamentação  poderá  ser  ampliado,  quando  a
saúde do filho assim exigir, mediante recomendação médica com homologação
do médico da Empresa.

► Cláusula 7ª – Licença Nojo - Caput

Serão concedidos aos empregados(as) 05 (cinco) dias úteis consecutivos de
licença  nojo  por  falecimento  do  cônjuge,  companheiro(a),  ascendente,
descendente,  enteado,  irmã  ou  irmão,  sogro  ou  sogra  ou  pessoa  que,
declarada  em sua  carteira  de  Trabalho  e  Previdência  Social,  viva  sob  sua
dependência, sem prejuízo da respectiva remuneração.

► Cláusula 62ª – Licença Prêmio – Parágrafos 1º e 3º:

§ 1º. O gozo da Licença Prêmio, por opção do empregado, poderá ocorrer em
1 (um) período de 30 dias, em 2 (dois) períodos de 15 (quinze) dias, ou em 3
(três) período de 10 (dez) dias cada um, atendida a conveniência da empresa. 

§  3º.  Suspende-se  a  contagem do  tempo  de  trabalho  efetivo  para  fins  de
Licença Prêmio, quando ocorrer suspensão do Contrato de Trabalho durante o
período de aquisição do benefício.

A empresa propõe a manutenção das seguintes Cláusulas:

Cláusula 8ª – Licença Paternidade;

Cláusula 18ª – Seguro de Vida.

Propõe a renovação das redações, excetuando o índice econômico, às seguintes
Cláusulas:

Cláusula 51ª – Ajuste Salarial;

Cláusula 63ª – Programa de Alimentação do Trabalhador;

Cláusula 64ª – Auxílio Creche/Escolar;

Cláusula 65ª – Auxílio a Filho Portador de Necessidade Especiais.

A empresa propõe que a nova Cláusula 86ª – Compensação de Recesso Natalino,
constante  da  pauta  de  reivindicações,  seja  discutida  no  âmbito  da  mesa  específica
relativa a frequência.
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O  SERPRO  mantendo  sua  postura  em  busca  de  continuidade  do  processo  de
Negociação  Coletiva,  de  forma  transparente,  sustentável  e  respeitando  o  cenário
financeiro e econômico em que Empresa está inserida, propõe reajuste linear de 6,28%
(seis  vírgula  vinte  e  oito  por  cento)  valor  referente  ao  Índice  Nacional  de  Preços ao
Consumidor  Amplo  –  IPCA,  do  período  de  maio  de  2013  a  abril  de  2014,  para  as
seguintes Cláusulas:

Cláusula 51ª – Ajuste Salarial;

Cláusula 63ª – Programa de Alimentação do Trabalhador;

Cláusula 64ª – Auxílio Creche/Escolar;

Cláusula 65ª – Auxílio a Filho Portador de Necessidade Especiais.

Registro da FENADADOS

O Serpro na mesa de hoje adotou a mesma postura utilizada na mesa anterior:
reafirmou  sua  negativa  para  a  maior  parte  da  Pauta  de  Reivindicação  dos
trabalhadores/as, ignorou todas as cláusulas novas e não acatou às cláusulas pendentes
em sua totalidade, à exemplo da Licença Prêmio.

Na  verdade,  a  expectativa  dos/as  trabalhadores/as  era  de  que  a  empresa
apresentasse  uma  contraproposta  melhor.  No  entanto,  o  Serpro  não  trouxe  qualquer
avanço significativo para esta reunião, nem mesmo a proposta de reajuste das cláusulas
econômicas atendeu às reivindicações, haja vista que foi pedido ICV-Dieese de 7,05% e
ganho real de 5,03%, baseado no crescimento do setor brasileiro de TIC no período.

Enfim, não nos resta outra alternativa a não ser  reafirmar a Pauta 2014/2015 e
esperar  que  a  empresa  reflita  sobre  a  importância  de  atender  às  reivindicações  dos
trabalhadores(as),  até  porque  a  Campanha  Salarial  é  o  momento  no  qual  o  corpo
funcional espera o reconhecimento da empresa de seu esforço e dedicação. 

REGISTRO DAS PARTES

Devido  à  necessidade  de  a  representação  dos  trabalhadores(as)  submeterem a
contraproposta  da  empresa  a  seus  fóruns  deliberativos,  as  partes  acordam  em  não
agendar a data para a próxima reunião, deixando para fazê-la em momento oportuno.
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