ATA DE REUNIÃO
ENTRE O SERPRO E FENADADOS
LOCAL: Edifício SEDE/SERPRO – Brasília – DF
DATA: 06/12/2017
HORÁRIO: 14:30h
TEMA: 6ª REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO – ACT 2017/18

PARTICIPANTES
Pelo SERPRO:

Mauro Aloízio Galvão de Souza – SUPGP
Flávio Luiz Silvestre de Albuquerque – SUPGP
Geoffrey Souza Cordeiro – SUPGP
Rafael Effting Cabral – COJUR

Pela FENADADOS:

Carlos Alberto Valadares Pereira – Presidente
Telma Maria de Castro Dantas – Coordenação
Rosane Cordeiro – Coordenação
Ivonete Truda – Coordenação
Sávio Lobato – Assessoria Jurídica

Pelos Sindicatos:

Débora Sirotheou – SINDPD/PA
Sheyla Wilma de Lima – SINDPD/PE
João Batista de Barros – SINDPD/DF
Vera Guasso – SINDPPD/RS
Ronaldo Gariglio – SINDPD/SC
Lúcia Helena Bernardes – SINDADOS/BA
Jairo da Silva Carvalho – SINDPD/DF

REGISTRO PRELIMINAR DA FENADADOS
Preliminarmente reivindica a Representação dos Trabalhadores(as):
- Que a empresa libere o acesso as redes internas do SERPRO para os Dirigentes
Sindicais liberados, cumprindo o ACT;
- Que a empresa resolva definitivamente a liberação do auditório da Regional Recife,
conforme solicitação efetuada em 26 de agosto de 2016 e com base no abaixo assinado
com todo o histórico entregue na mesa de hoje;
- Que a empresa prorrogue por 6 meses o prazo da compensação do final do Natal e
Ano Novo, bem como da greve geral do dia 10/11/2017;
Em relação ao reajuste do Plano Odontológico a Representação reitera a
necessidade de transparência e boa-fé do processo negocial tendo em vista a determinação
de reajuste do plano odontológico a partir de abril de 2017, com o índice de 9,76% sem
qualquer comunicado aos trabalhadores e suas representações sindicais. Assim sendo, a
representação propõe que não seja descontado o retroativo referente ao reajuste, como
também que seja justificado o referido percentual.
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REGISTRO PRELIMINAR DO SERPRO
A Empresa comunica que a prorrogação do período de compensação do recesso de
fim de ano é até o dia 31/12/2017.
Quanto a greve do dia 10/11/2017, a empresa fixa o prazo de 2 meses, contados a
partir de 01/01/2018, para a compensação das horas não trabalhadas. Findo o prazo de
compensação, as horas não compensadas serão descontadas na folha do mês de março
de 2018.
Quanto ao processo negocial da repactuação de preços no âmbito do contrato
administrativo celebrado com a PRODENT, informa que o mesmo iniciou em fevereiro de
2017 e findou em outubro de 2017. O índice acordado pelas partes foi de 9,76%, dos quais
4,76% foram relativos à inflação do período e 5% pela sinistralidade do plano. O plano
passa a ter um valor reajustado de R$ 17,46, frente aos R$ 15,91 anteriores, ou seja, uma
diferença de R$ 1,55 que é divida em partes iguais entre a empresa e os empregados.
A diferença de valores devida para cada beneficiário, portanto, é de R$ 0,77 por mês,
totalizando aproximadamente o valor R$ 6,20 por beneficiário, retroativo ao período de 8
meses.
Os demais itens da preliminar da Federação terão posicionamento na próxima
reunião.

REGISTRO DO SERPRO
A Empresa, tendo em vista o cenário em que está inserida, reitera sua proposta
apresentada na última mesa em relação as Cláusulas 51ª, 55ª, 56ª e 57ª, nos termos da
ata do dia 14/09/2017. Além disso, reafirma a impossibilidade de avançar nas Cláusulas
com efeito econômico.
O SERPRO, visando adequar as Ações de Preparação para Aposentadoria (APA) às
novas regras trabalhistas, propõe inserir a previsão disposta no art. 477-B, da CLT, a partir
do ACT 2017/2018.
A Empresa propõe ainda que na próxima Mesa seja tratada a viabilidade de
implantação de uma Escala Especial de Trabalho no SERPRO, onde informa, desde já, que
sua proposta para essa Escala seja o turno de trabalho 12 x 36.

REGISTRO DA FENADADOS
Quanto a proposta da empresa em incluir o APA/PDI no ACT Acordo Coletivo de
Trabalho, a Representação dos Trabalhadores(as), não somente negou como também se
posicionou contrária a qualquer tipo de demissão.
Diante da proposta da empresa de negociação da possibilidade de eventual
implantação de uma escala de revezamento para turno ininterrupto, a Representação
admite a possibilidade de tratar o tema em mesa de negociação.
Registra ainda que, tendo em vista o processo negocial ainda está em curso, propõe
que a empresa conceda a conversão da licença prêmio em pecúnia bem como conceda a
APPD, nos termos do Acordo Coletivo de Trabalho.
Por fim, a Representação dos Trabalhadores(as), reitera sua posição de
manutenção integral do ACT ( Acordo Coletivo de Trabalho), e o índice de recomposição
salarial com repercussão em todas Cláusulas de natureza econômica.

2

REGISTRO DO SERPRO
Quanto as propostas apresentadas pela Fenadados em relação a Licença Prêmio e
APPD, a Empresa as estudará e trará seu posicionamento até a próxima reunião.

REGISTRO DAS PARTES
As partes acordam que a próxima reunião, cujo um dos temas será Escala Especial de
Trabalho, ocorrerá no dia 17/01/2018, às 10h, na Sede da empresa, em Brasília-DF.
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