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Ata da 3ª Reunião 

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

NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

2013/2014 

 

Local: SERPRO Sede – Brasília/DF 

Data: 06/06/2013 

Horário: 10h 

Tema: Terceira Reunião de Negociação Coletiva - ACT 2013/2014 

 

PELO SERPRO 

    Bruno de Mello A. R. Andrade – SUPGP 

    Flávio Luiz Silvestre de Albuquerque – SUPGP 

    Flávio Pereira dos Santos – SUPGP 

 

PELA FENADADOS 

    Telma Maria de Castro Dantas – FENADADOS 

    Djalma Araujo Ferreira– FENADADOS 

    Ivonete de Castro R. Truda – SINDPD RJ 

Luis Carlos Garcia – SINDPD ES 

    Lena Evanice de Carvalho Seixas – SINDPD AM 

    Antonio Carlos Souza (Barba) – ASSINDADOS SP 

    José Hamilton Brandão Ferreira – FEITTINF 

    Albenes Francisco Souza – SINDPD/DF (Observador) 

     

 

REGISTRO PRELIMINAR DA FENADADOS 

   

Ao tomar conhecimento da intenção de desligamento de trabalhador anistiado 

do Estado de São Paulo, a FENADADOS propõe ao SERPRO o rompimento deste 

processo. Vale lembrar que defender o posto de trabalho é a base da nossa luta. 

Portanto, insistimos para que a empresa siga a linha de governo, que é ampliar e 

fortalecer as empresas estatais. Dentre vários instrumentos de proteção ao trabalhador, 

ressaltamos a Convenção 158 da OIT – Organização Internacional do Trabalho que 

ampara o trabalhador/a contra a demissão imotivada. 
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REGISTRO PRELIMINAR DO SERPRO 

 

 O SERPRO registra que neste ato entrega cópias do Balanço Patrimonial e 

Demonstração dos Resultados, ambos referentes ao Exercício 2012, atendendo 

solicitação do Ofício FENADADOS 045/2013. 

O SERPRO informa a FENADADOS que os desligamentos ocorridos na 

empresa seguem rigorosamente todos os preceitos legais e normativos, inclusive aqueles 

previstos no Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

REGISTRO DO SERPRO 

  

O SERPRO solicita posicionamento quanto à alteração das cláusulas 3ª - 

Código de Conduta; 10ª - Reconhecimento de Atestado Médico e 40ª - Assistência 

Odontológica, conforme proposta registrada na ata anterior. 

Após análise dos pleitos da Pauta de Reivindicações a Empresa propõe a 

renovação das seguintes cláusulas: 

Cláusula 7ª - Licença Nojo; 

Cláusula 9ª – Licença Gala; 

Cláusula 11ª – Atestado de Acompanhamento; 

Cláusula 18ª – Seguro de Vida; 

Cláusula 20ª – Dispensa sem Justa Causa; 

Cláusula 24ª – Educação Continuada; 

Cláusula 25ª – Transporte. 

 

Propõe a renovação das redações, excetuando o índice econômico, às 

seguintes Cláusulas: 

Cláusula 64ª – Programa de Alimentação do Trabalhador; 

Cláusula 65ª – Auxílio Creche/Escolar; 

Cláusula 66ª – Auxílio a Filho Portador de Necessidade Especiais. 

 

A empresa propõe a renovação da Cláusula 49ª – Trabalho de Portadores de 

Necessidades Especiais e informa que instituiu Grupo de Trabalho, conforme Decisão de 

Diretoria nº 037/2013, publicada em 10 de maio de 2013. 
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A Empresa solicita que a FENADADOS apresente argumentações acerca dos 

pleitos relativos à Cláusula 14 – Parcelamento de Férias, para aprofundamento da análise 

por parte da Empresa. 

O SERPRO com o objetivo promover a qualidade e fortalecimento do PAS 

SERPRO regionalmente, por meio dos Comitês Regionais de Saúde, solicita a 

FENADADOS a indicação de seus membros para composição dos comitês. A Empresa 

esclarece que o plano de Auto Gestão busca qualidade e preço para todas as 

empregadas e empregados da empresa e que assim, conta com a participação das 

representações no fortalecimento da modalidade de Auto Gestão do PAS SERPRO. 

Em relação à Cláusula 47ª, a Empresa informa que tomou conhecimento de 

procedimento por parte do Ministério Público do Trabalho do Paraná, questionando o atual 

regime de frequência do SERPRO, especialmente no que se refere ao registro automático 

da jornada de trabalho. Assim reitera a necessidade de discussão da referida cláusula 

seguindo as diretrizes da Portaria nº 373 do MTE. 

O SERPRO mantendo sua postura em busca da conclusão do processo de 

Negociação Coletiva do Trabalho, de forma transparente, sustentável e respeitando o 

cenário político, financeiro e econômico que a Empresa está inserida, propõe reajuste 

linear com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, do período 

de maio de 2012 a abril de 2013, para as seguintes Cláusulas: 

Cláusula 52ª – Ajuste Salarial; 

Cláusula 64ª – Programa de Alimentação do Trabalhador; 

Cláusula 65ª – Auxílio Creche/Escolar; 

Cláusula 66ª – Auxílio a Filho Portador de Necessidade Especiais. 

  

REGISTRO DA FENADADOS 

  

 O SERPRO apresentou para a FENADADOS sua contraproposta: reajuste de 

6,49% (IPCA) de todas as cláusulas com impacto financeiro. Isso contraria a afirmação da 

empresa de que está em pleno crescimento econômica e social, inclusive oficializou lucro 

de R$ 65.000.000,00 em 2012.  
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Entende a FENADADOS que o SERPRO tem condições de apresentar uma 

proposta que atenda às reivindicações dos trabalhadores/as. 

Vale lembrar que o Setor de Tecnologia da Informação cresceu 2,5% no Brasil, enquanto 

que o PIB apresentou um crescimento de 1,2% no período. Assim sendo, espera a 

representação dos/as trabalhadores/as que o SERPRO apresente na próxima mesa uma 

proposta que amplie as cláusulas sociais e que faça justiça à importância que seus 

trabalhadores tem para o crescimento da empresa e consequentemente para o País.         

  A FENADADOS reafirma sua pauta de reivindicação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 As partes agendam a próxima reunião para o dia 25 de junho de 2013, em local 

a ser definido. 

 


