
ATA DE REUNIÃO

ENTRE O SERPRO E FENADADOS

LOCAL: Edifício SEDE/SERPRO – Brasília – DF

DATA: 21/02/2018

HORÁRIO: 10:00h

TEMA: 8ª REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO – ACT 2017/18

PARTICIPANTES

Pelo SERPRO: Flávio Luiz Silvestre de Albuquerque – SUPGP

Geoffrey Souza Cordeiro – SUPGP

Rafael Effting – COJUR

Pela FENADADOS: Telma Maria de Castro Dantas – Coordenação

Ivonete Truda – Coordenação

Pelos Sindicatos: João Mathias Sampaio Neto – SINDPD/PA

João Batista de Barros – SINDPD/DF

Vitor de Souza Portela - SINDADOS/MG

Vera Guasso – SINDPPD/RS

Fabiano Turchetto – SINDPD/SC

Lúcia Helena Bernardes – SINDADOS/BA

Jairo da Silva Carvalho – SINDPD/DF

REGISTRO  PRELIMINAR  DA  REPRESENTAÇÃO  DOS
TRABALHADORES

Preliminarmente  a  Representação  dos  Trabalhadores(as)  solicitou  a  empresa
posicionamento e esclarecimentos a respeito: 

Do resultado da reunião ocorrida  entre  o  SERPRO e o  Ministério  da  Fazenda
referente a atual situação dos Pse's;
Esclarecimento e posicionamento sobre o deslocamento do Centro de Dados do
RJ para São Paulo; e
Esclarecimento e informação sobre o resultado financeiro da empresa em 2017.

REGISTRO PRELIMINAR DO SERPRO

Quanto aos empregados PSE lotados na Receita Federal, o SERPRO informa que
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encaminhou manifestação sobre o assunto, solicitando que a Receita reveja sua posição
no sentido de permitir o gozo do abono pecuniário de férias pelos empregados que assim
o requererem nos termos da Lei e do ACT em vigor.

Quanto aos dados financeiros, a empresa informa que apresentará em março de
2018 os dados oficiais dos balanços contábeis relativos ao exercício de 2017.

Quanto ao Centro de Dados do Rio de Janeiro, a Empresa fará sua manifestação
na próxima reunião.

REGISTRO DA REPRESENTAÇÃO DOS TRABALHADORES
Entende  a  Representação  que  por  conta  do  longo  tempo  transcorrido  nessa

campanha julga necessário a construção de uma alternativa que possa ser levada para as
assembleias.  Nesse  sentido  fez  exercícios  de  negociação  com  possibilidades  nos
seguintes termos:

Renovação integral do ACT por dois anos, com a inclusão do que foi negociado
nos itens constantes na ata de reunião do dia 17/01/2018. Reposição salarial e de
benefícios referentes aos dois períodos. Destacando a possibilidade de negociar a
Cláusula 56 (Hora Extra) somente durante a vigência do referido ACT de 2 anos;
Formalização de um Grupo de Trabalho GT para tratar sobre o Turno Ininterrupto.

REGISTRO DO SERPRO

O  SERPRO  reitera  todas  as  suas  propostas  apresentadas  ao  longo  desta
negociação  e  reafirma  que  as  mesmas  estão  em  sintonia  com  os  direcionamentos
estratégicos da organização e as políticas e orientações governamentais.

A  despeito  disso,  a  Empresa  sempre  se  colocou  à  disposição  para  buscar  os
avanços que fossem possíveis, pois entende a importância do processo negocial para o
aperfeiçoamento das relações de trabalho e o alcance dos objetivos organização e, neste
sentido,  acolhe  a  proposta  trazida  pela  Representação  dos  Trabalhadores,  se
comprometendo a analisá-la e trazer sua posição sobre a mesma na próxima mesa de
negociação.

REGISTRO DAS PARTES

As partes agendam a próxima reunião para o dia 14/03/2018.
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