
DATAPREV e FENADADOS
DATA-BASE 2011

12ª Reunião de Negociação

Data:       18/10/2011 – das 14:30 h à 01:50 h de 19/10/2011

Local:      Sede do SINDPD RJ – Av. Presidente Vargas, 502/12o andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ. 

Representação da DATAPREV 

Comissão de Negociação
Rogerio Dardeau de Carvalho CGTS - Comissão de Negociação
Alba Valéria Finizola CGTS
Sergio Barbosa Basile CGTS

Assessoria Jurídica: Simone Alves de Seixas – CGCJ

Representação dos Empregados
Celio Stemback Coordenador/FENADADOS
Carlos Alberto Valadares FENADADOS
Américo Morin Santos Coordenação/FENADADOS
Benedito E. de Jesus Jr. Coordenação/SINDADOS/BA
Alberto Lincoln Coordenação/SINDPD/RN
José Valmir Braz Coordenação/SINDPD/CE
Daniel F. Martins Coordenação/SINDPD/PR
Maria Jose Torres OLT/NACIONAL

Pauta: Continuação das negociações para o ACT 2011- 2012.

Registro  Preliminar  de  DATAPREV  e  FENADADOS,  sobre  a  data,  na  ata  da  rodada  de 
negociações, passada:

Nesta oportunidade, representantes de DATAPREV e da FENADADOS registram que a data correta da 
rodada  de  negociações  passada  é  06/10/2011  e  não  06/11/2011,  como  ficou  equivocadamente 
registrado.

Registros Preliminares da DATAPREV:

1. PLR 2010
A DATAPREV entrega, nesta oportunidade, à FENADADOS o documento original de acordo específico 
da PLR 2010, já assinado pelo presidente da empresa, para que, agora, seja assinado pelo presidente 
da FENADADOS. O presidente da FENADADOS assinou o termo de acordo, na mesa, e devolveu as  
cópias da DATAPREV. A partir de agora, a DATAPREV poderá providenciar o pagamento, o que se 
estima para novembro próximo.

Registros preliminares da Representação dos Trabalhadores:

1.  A  Representação  dos  Trabalhadores  registra  que  recebeu  cópia  de  ofício  da  CEI,  que  foi  
encaminhado à Dataprev,  e que até o momento não há resposta da mesma sobre questionamento 
relativo  às  demissões  de  anistiados(as)  ocorridas  no  estado  do  Rio  de  Janeiro.  Dessa  forma  a  
Representação dos Trabalhadores exige uma resposta com a maior brevidade possível, garantindo o 
preceito constitucional da dignidade humana.
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ITENS DE PAUTA: 

Registros da DATAPREV:

A DATAPREV reitera que, desde o início do processo negocial vem envidando esforços, no sentido de 
compatibilizar  as  possibilidades da  empresa  com itens  que  conduzam a  possibilidades de  acordo,  
sempre respeitando as orientações dos organismos federais de governança das empresas estatais. 
Desta forma, a DATAPREV consolida a seguinte resposta aos pleitos apresentados por meio da Pauta 
de  Reivindicações  de  31/03/2011.  Trata-se  de  uma  última  oferta,  depois  de  um  grande  esforço, 
representado o limite das possibilidades da empresa.

1. Vigência do novo ACT DATAPREV – FENADADOS, de 1o de Maio de 2011 a 30 de Abril de 2012;
2. Renovação das cláusulas normativas do ACT, sem indexações ao salário mínimo, a todo o corpo 
funcional da DATAPREV e das cláusulas obrigacionais, entre as partes signatárias e representadas, 
conforme procurações recebidas pela DATAPREV, da FENADADOS;
3. Reajuste salarial de 6,51% a partir de 1o de maio de 2011, sobre os salários de abril de 2011;
4. Reajuste do auxílio alimentação em 6,51%, a partir de 1o maio de 2011, passando o valor facial do 
ticket para R$25,08, a partir de 1o de maio de 2011; 
5. Licença gestante  (180 dias)  e licença paternidade (15 dias),  em ambos os casos,  também nas 
situações de adoção;
6. Possibilidade de adoção de horário flexível, conforme organização do trabalho, em algumas  áreas, 
com entrada entre 7h e 10h;
7. Garantia de correção dos benefícios das Cláusulas 27a e 28a da seguinte forma: “O benefício em 
questão será reajustado, em maio de 2012, pela fórmula que vier a ser acordada para a cláusula 16 a,  
retroativamente a janeiro de 2012.”;
8. Aceitação do pleito da cláusula 7a, que diz: “Por solicitação das entidades sindicais de 1° grau, a  
DATAPREV, em conjunto com a FENADADOS, através dos representantes eleitos pelos empregados  
(Conselho Consultivo da GEAP – CONSULT, (PREVDATA), ANED, promoverá reuniões com a GEAP e  
a PREVDATA, objetivando atualizar discussões sobre temas de interesse dos empregados relacionados  
àquelas instituições.”;
9. Adoção, a partir do Acordo Coletivo de Trabalho 2011 - 2012, do “Dia do Profissional de Informática”, 
a ser comemorado no dia 28 de outubro de cada ano, sendo tal data jornada normal utilizada para  
seminários e encontros técnicos;
10.Concessão  de  uma  ‘cartela’  adicional  de  tickets de  alimentação,  contendo  24  (vinte  e  quatro) 
unidades no valor  unitário  de R$25,08 (vinte  e  cinco reais  e  oito  centavos),  perfazendo o total  de 
R$601,92 (seiscentos e um reais e noventa e dois centavos) a serem creditados na conta do auxílio  
alimentação de cada empregado, no curso do mês seguinte ao da assinatura do acordo.

Registros da Coordenação Nacional de Campanha Salarial sobre a resposta da DATAPREV

A Coordenação Nacional de Campanha Salarial dos Trabalhadores e Trabalhadoras da DATAPREV 
reivindica a criação de duas comissões paritárias: 

a - Uma para deliberar sobre o ponto eletrônico. 
A Representação dos trabalhadores reitera a sua posição já firmada na nona rodada de negociação no 
sentido de que a implantação unilateral de um sistema alternativo de ponto eletrônico sem Acordo 
Coletivo de Trabalho configura desrespeito às normas do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. A 
Portaria 373 de 28.02.2011 do MTE exige, para a implantação de um sistema alternativo, a celebração 
de Acordo Coletivo de Trabalho. Todos os fundamentos para a sua implantação, de forma unilateral, 
com eventual prejuízo ou melhoria de condição do controle de jornada de trabalho deverão ser 
exaustivamente debatido com o conjunto dos trabalhadores de todo o País para observar a 
adequabilidade do sistema aos diversos costumes, modelos e formas de tratamento da jornada de 
trabalho.



Reiteramos que a  apresentação do novo sistema de controle de jornada de trabalho, formulada pela 
empresa  em 31  de  agosto  de  2011,  NÃO  CARACTERIZA DE FORMA EXPRESSA,  TÁCITA OU 
VERBAL A AUTORIZAÇÃO DE SUA IMPLANTAÇÃO como exige o artigo 1º e 2º da  Portaria 373  
de 28.02.2011.
A sua implantação unilateral por parte da empresa também não configurará uma práxis administrativa e 
muito menos direito adquirido para a sua manutenção.
Ressaltamos que a sua implantação de forma unilateral em descumprimento do artigo 1º da Portaria  
373 do MTE, poderá configurar despesa desnecessária na medida em que todo o gasto gerado com a 
sua implantação poderá não ser automaticamente ratificado pelos trabalhadores.
Portanto, a sua implantação configura para os trabalhadores descumprimento da Portaria nº 373 do 
MTE.

b - Outra para tratar da incorporação do adicional de atividade, por entender que se trata de salário 
complessivo, portanto ferindo a CLT. Ambas as comissões terão prazo de 60 dias para a 
complementação de seus trabalhos, a partir da assinatura do ACT.

Sobre a correção das cláusulas 27a e 28a, a Coordenação Nacional de Campanha Salarial dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras da DATAPREV solicita que seja definida a taxa de 60% do piso salarial 
básico (nível 401), como valor dos benefícios.

Registros finais da DATAPREV.
1) O benefício das cláusulas 27a e 28a está estabelecido, para o período janeiro a dezembro de 

2011, no valor de R$746,35 (setecentos e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos). A partir 
de janeiro de 2012, o valor deste benefício será de 45% do piso salarial da DATAPREV (Nível 401), 
permanecendo válido para todo o ano. O novo piso salarial que vier a ser acordado em 2012 
influenciará o valor do benefício (45%) para o ano de 2013, a ser implementado a partir de janeiro 
de 2013, para todo o ano. A alteração do piso salarial em maio, a partir de 2012, não ensejará 
alteração do valor dos benefícios em questão para o próprio ano, mas para o ano seguinte.  

2) A DATAPREV reitera o respeito pelas representações dos empregados, pelo corpo 
funcional e pelo processo negocial, e reitera registro da segunda rodada, colocado em ata, 
de que o ano de 2011 se apresenta atípico, diante do necessário contingenciamento de 
investimento e custeio de organismos do governo federal, inclusive pela crise financeira 
internacional.

3) A DATAPREV registra que realizou todas as gestões possíveis junto às instâncias mais 
diversas, no sentido de construir alternativas à obtenção de acordo, havendo atingido o 
limite das possibilidades.

4) A DATAPREV, na hipótese de acordo, poderá efetuar os pagamentos das retroatividades, 
na folha de pagamento do mês subsequente ao da assinatura do ACT 2011 - 2012.

5) A proposta apresentada considera a hipótese de acordo e representa, além da tradução 
do esforço da empresa para realinhamento do seu orçamento, a tentativa final de se 
construir um acordo coletivo que proba e responsavelmente atenda aos anseios dos 
trabalhadores, de modo a evitar paralisações e impactos negativos aos serviços públicos e 
compromissos institucionais assumidos pela DATAPREV. 

6) DATAPREV concorda em constituir comissão paritária com a FENADADOS, para, no prazo de 
60 (sessenta) dias, oferecer proposta de acordo sobre o ponto eletrônico, nos termos da Portaria 
MTE 373/2011.

7) DATAPREV concorda em constituir comissão paritária, com a FENADADOS, para, no prazo de 
60 (sessenta) dias, avaliar a política de pagamento do adicional de atividade, da empresa.

Registros finais da Representação dos Trabalhadores:

A Representação  dos  Trabalhadores  entende que  a proposta  apresentada  pela  Dataprev  frustra  a  
expectativa dos trabalhadores e encaminhará a proposta para as assembleias.
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Nada mais havendo a tratar, as partes assinam a presente ata em duas vias de igual teor e forma, 
impressa em fonte Arial, corpo 10, bem legível, com o objetivo de diminuir a quantidade de impressão.   
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