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Gestão 2019/2020:
um breve balanço

O colegiado ANDEPS 2019/2020 finaliza sua 
gestão celebrando os avanços na construção 
de uma Associação mais forte, mais presen-
te no debate público, sobretudo das políticas 
sociais, e mais próxima de seus associados e 
das suas associadas.

Durante o último biênio houve um esforço de 
continuidade do trabalho desenvolvido pela 
gestão anterior seguindo com o objetivo de 
profissionalização da administração da Asso-
ciação. Neste sentido, um conjunto de ações 
foram empreendidas e passamos a aperfei-
çoar áreas estratégicas e que dão suporte às 
ações políticas e jurídicas da ANDEPS.

Neste período, contratamos apoio adminis-
trativo; economizamos recursos com alu-
guel da sede, compartilhando espaço físico, 
ao efetivar parceria com a Associação dos 
Servidores do IPEA (Afipea); aprimoramos a 
forma de pagamento da contribuição anual, o 
que também gerou aumento na arrecadação 
e possibilitou um caixa capaz de financiar a 
estrutura mais complexa da Associação, além 
do estabelecimentos de fluxos e de processos 
mais organizados de gestão financeira.

Contratamos também um novo escritório de 
advocacia, tendo sido contratado o Escritó-
rio - Lima, Nunes & Volvapatti. O novo con-
trato nos propiciou estar mais próximos aos 
associados e às associadas com a ampliação 

do serviços jurídicos, permitindo a realização 
de consultas individuais e uma quantidade 
ilimitada de ações coletivas do interesse 
da Associação. Ao todo, foram impetrados 
8 mandados de seguranças e 1 ação civil 
pública no período 2019/2020, além de in-
gressarmos como Amicus Curiae em Ação 
Civil Pública proposta pelo Ministério Público 
Federal em defesa do regime de teletrabalho 
em decorrência da pandemia de COVID-19. 
No ano de 2019, os temas jurídicos se con-
centraram em torno da discussão sobre 
reestabelecimento do enquadramento ori-
ginal da progressão funcional dos ATPS’s 
do nível A-IV para o nível A-V e, em 2020, a 
temática do teletrabalho foi a mais presente 
no âmbito da atuação jurídica da Associação. 
Ao longo de 2019 e 2020, também foi feito o 
acompanhamento das ações coletivas em 
andamento impetradas pelas gestões ante-
riores, que tratam de temas relacionados à 
GDAPS, Cessões e Requisições de ATPS’s 
para a Defensoria Pública da União e conta-
gem do estágio probatório as ATPS’s durante 
o gozo de licença maternidade.

A ANDEPS está participando das coordena-
ções executiva e de comunicação da Articu-
lação das Carreiras para o Desenvolvimento 
Sustentável, atuando na coordenação coti-
diana da ARCA. Nossa aposta é para somar 
esforços com outras carreiras como estraté-
gia fundamental para enfrentar os desafios 



atuais trazidos pela Reforma Administrativa, 
que se caracteriza pelos seus aspectos equi-
vocados e anti-democráticos.

A presença da ANDEPS no debate sobre a Re-
forma Administrativa (PEC 32/2020) foi desta-
que na articulação política em 2020. A apro-
ximação e o trabalho conjunto com a ARCA 
propiciaram o fortalecimento de uma atuação 
que articula a presença política da carreira de 
desenvolvimento social nesse tema. 

Também conseguimos estruturar a comuni-
cação da ANDEPS, passando por duas as-
sessorias que ampliaram a presença digital 
da Associação e também a visibilidade aos 
trabalhos dos colegas ATPS. Criamos espa-
ços para a conexão dos ATPS, para visibilizar 
a atuação cotidiana e também a reflexão 
técnica e acadêmica.

Coordenamos o II Seminário da Carreira, rea-
lizamos pesquisa de perfil dos ATPS, revelan-
do nossa qualificação técnica e engajamento 
com as pautas das políticas sociais. Inaugura-
mos os Cadernos de Políticas Sociais, com o 
tema urgente da covid-29 e povos indígenas, 
trazendo pesquisa de qualidade técnica e com 
potencial de contribuir para ampliar conheci-
mento e soluções na temática.

Esta gestão 2019/20 encerra seu ciclo com a 
certeza de ter cumprido seu papel no forta-
lecimento da ANDEPS, da carreira e no reco-
nhecimento das potencialidades que ATPS’s 
têm em contribuir para reflexão, implemen-
tação e monitoramento de políticas sociais 
no país. Desejamos que a renovação do 
colegiado também revigore as energias para 
seguirmos nessa jornada de fortalecimento 
da carreira e das políticas sociais.
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GESTÃO INSTITUCIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA

GESTÃO INSTITUCIONAL 
E ARTICULAÇÃO
POLÍTICA

PROFISSIONALIZAÇÃO DA ASSESSORIA POLÍTICA 
• Audiência da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público 
• 2 audiências PEC 186 – Mais Brasil 
• Compartilhamento de análise de redes sociais com Frente Parlamentar DSP
• Emendas às PEC 186 e MP 926
• Informes semanais e acompanhamento de reuniões 
• Início de articulações com ANEINFRA e CONACATE

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020
• Realizado em janeiro/2020
• Monitorado
• Entrega na transição

• Apoio a atividades em defesa das Políticas Sociais (CONSEA, Dia da Saúde);
• Construção da ARCA – Articulação de Carreiras pelo Desenvolvimento Sustentável 
 Comunicação Plano Menos Brasil
 Artigo no livro Desmonte do Estado e Subdesenvolvimento 
• Festa de 6 anos da Carreira;
• Produtos identidade ANDEPS: Cadernos e adesivos
• A Andeps passou a integrar Comissões do Conselho Nacional de Saúde  a partir de uma 
articulação política e o envolvimento de associados interessados nas temáticas. Comissões: 
 Equidade em Saúde; Saúde Mental e Ciclos de Vida

• Manter diálogo constante com Assessoria Lima&Volpat e acompanhar debates dos temas 
relevantes para a Andeps no Congresso Nacional

AVANÇOS

DESAFIOS
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GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA

GESTÃO
ADMINISTRATIVA- 
FINANCEIRA

• Aumento da adimplência
• Atendimento telefônico constante durante os dias da semana
• Contratação de um novo espaço para a Andeps
• Caixa para próxima gestão 4x superior ao caixa recebido pela atual gestão
• Nova plataforma de pagamento
• Contratação de apoio administrativo

327 associados adimplentes em 2020
 97 optaram pelo pagamento anual
 230 optaram pelo pagamento mensal

Projetos aprovados em assembleia:
 Comunicação Arca: valor anual R$7 mil, executamos R$6,5 mil
 Debates e rodas de conversa: 800

Caixa em 08/12/2020: R$122.479,83

AVANÇOS

SITUAÇÃO FINANCEIRA

GASTOS CORRENTES APROVADOS EM ASSEMBLEIA GASTOS CORRENTES ANDEPS ANUALIZADOS

Itens
Advocacia e assessoria parlamentar
Comunicação
contabilidade 
sede da andeps
Telefone
Serviços bancários
apoio administrativo
clube de vantagens
Plataforma de pagamento
Gestão online de associados
Total

Serviços
Advocacia e assessoria parlamentar
Comunicação
Clube de vantagens
Contabilidade
Sede Andeps
Telefone
Plataforma de pagamento Vindi
Plataforma gestão de associados (Bling)
Domínio
Hostgator
Apoio administrativo
Tarifa bancária
Total

 Valor anual
R$42.000,00
R$60.000,00

R$5.100,00
R$4.800,00

R$660,00
R$700,00

R$7.200,00
R$10.000,00

R$3.588,00
R$750,00

R$134.798,00

Valores anualizados
R$ 48.000,00 
R$ 42.000,00 

R$ 7.512,00 
R$ 5.100,00 
R$ 4.800,00 

R$ 576,00 
R$ 2.870,00 

R$ 750,00 
R$ 38,00 

R$ 309,46 
R$ 6.480,00 

R$ 624,00 
R$ 119.059,46 
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GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E QUALIFICAÇÃO DA CARREIRA 

GESTÃO DE ESTUDOS, 
PESQUISAS E 
QUALIFICAÇÃO 
DA CARREIRA 

2019
• Levantamento de expectativas sobre a Andeps
• Pesquisa sobre perfil e trajetória dos membros da carreira
• Edital de apoio à pesquisa
• 2 º Seminário da Andeps: Políticas Sociais em tempos de desigualdades e diversidades

2020
• GT sobre desenvolvimento da carreira e contato com ENAP
• Constituição da Rede ATPS
• Coordenação e participação na elaboração de cartilha sobre assédio (participação da ATPS 
Leandra Lofego na elaboração)
• Apoio na produção do primeiro Caderno de Políticas Sociais, com o tema: Povos Indígenas e o 
Enfrentamento à Pandemia de Covid-19: Experiências Internacionais 
• Organização inicial de GT para  produção de texto propositivo sobre o SUS

• Promover maior engajamento das/dos ATPS em produções científicas e profissionais;
• Apoiar na disseminação dos feitos das/dos ATPS;
• Ampliar potência da Rede ATPS;
• Articular demandas de desenvolvimento formal na carreira com demandas de qualificação da 
carreira

REALIZAÇÕES

DESAFIOS



Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais

GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

GESTÃO DE
COMUNICAÇÃO

• Contratação da Levels consultoria em comunicação - 2019
• Contratação da Zabelê consultoria em comunicação - 2020
• Ampliação da presença da Andeps nas Redes Sociais
• Ampliação da comunicação com os associados (envio de e-mails, acompanhamentos e retornos; 
mensagens informes; boletins;)
• Aumento dos seguidores – 666 seguidores no Instagram
• Avanço na consolidação da identidade da Andeps
• Comunicação direcionada a dar visibilidade ao trabalho dos ATPS - ATPS em Ação
• Revisão do Plano de Comunicação 

• A Andeps faz parte da Coordenação-Geral ARCA (Articulação das Carreiras para o Desenvolvimento 
Sustentável)
• Em 2019 participamos da publicação de texto em livro e de Seminário na Câmara dos Deputados
• A Andeps também está na coordenação de comunicação da ARCA, contribuindo com a produção de 
conteúdos, alguns reproduzidos em nossas redes
• Contribuímos com R$ 500,00/mês para a comunicação da Arca, em conjunto com outras associações 
de carreiras

AVANÇOS

DESTAQUES

DESTAQUES - REDES SOCIAIS
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GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

DESTAQUES - SITE

COMEMORAÇÃO 7 ANOS ANDEPS

ASSISTA AO VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=f-tV6fycBTc&ab_channel=ANDEPS
https://www.youtube.com/watch?v=f-tV6fycBTc&ab_channel=ANDEPS
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GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

PUBLICAÇÕES ANDEPS

Informações sobre como se prevenir do 
coronavírus e sobre como receber o 

Auxílio Emergencial do Governo Federal 
com segurança.

Andeps apoiou na revisão técnica 
das duas publicações da INA

Distribuição: 
Site Andeps e circulação WhatsApp

Boletim mensal, que consolida as publicações 
de Comunicação nas redes Andeps e traz 

destaques da atuação da Andeps

Distribuição:
email, WhatsApp, site

BOLETIMANDEPS
agosto 2020

+

NESTA EDIÇÃO

TELETRABALHO
ANDEPS atua na pandemia em defesa dos ATPS’s
Pesquisa ATPS’s & Trabalho Remoto
Atualização das medidas para garantir teletrabalho no Ministério da Saúde

PARECERES JURÍDICOS
Nota Técnica da CGU fere liberdade de expressão
Portaria 282 traz maior mobilidade aos ATPS’s
Manual de Conduta do Servidor Público traz arbitrariedades

SETORIAIS
Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha
Violência contra LGBTs

CARREIRA
Você conhece o trabalho dos ATPS’s?

INSTITUCIONAL
Participe das reuniões do Colegiado
Assédio moral: uma denúncia por dia na gestão federal
Agora tem Odontoprev no Marktclub
Conheça quem apoia a gestão da ANDEPS

CLIQUE PARA LER

CLIQUE PARA LER

CLIQUE PARA VER

https://drive.google.com/open?id=1TyzZeJ31-K2rNoel92PtYcSaT8HEpR1m
https://drive.google.com/open?id=1rVPycKc-8d-smIRcqOtM9YP1Vf7nY4Qb
http://andeps.org.br/publicacoes/
https://drive.google.com/file/d/1rVPycKc-8d-smIRcqOtM9YP1Vf7nY4Qb/view
https://drive.google.com/file/d/1TyzZeJ31-K2rNoel92PtYcSaT8HEpR1m/view
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GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

PUBLICAÇÕES ANDEPS

CLIQUE PARA LER

Cartilha Assédio Institucional

Parceria:
Afipea

Distribuição:
email, WhatsApp, site

CLIQUE PARA LER

Cadernos de Políticas Sociais

Distribuição:
e-mail, WhatsApp, site (pronto para impressão)

http://andeps.org.br/wp-content/uploads/2020/10/cartilhadoassediofinal11out.pdf
http://andeps.org.br/wp-content/uploads/2020/12/cadernovol1-covidindigenas_final2020.pdf
http://andeps.org.br/wp-content/uploads/2020/10/cartilhadoassediofinal11out.pdf
http://andeps.org.br/wp-content/uploads/2020/12/cadernovol1-covidindigenas_final2020.pdf
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GESTÃO DE COMUNICAÇÃO

ATUALIZAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL DA ANDEPS

• Ampliar engajamento dos ATPS nas redes Andeps e na contribuição de pautas 
• Manter rotinas para continuidade da qualidade dos serviços da consultoria de comunicação.
• Dar continuidade aos Cadernos de Políticas Sociais (já temos o do SUS em andamento na produção, 
precisamos de novos temas)
• Ampliar produção de vídeos para divulgar trabalho dos ATPS
• Desenvolver a imagem da Andeps como ator relevante em políticas sociais

DESAFIOS
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GESTÃO JURÍDICA

GESTÃO
JURÍDICA

• Renovação do contrato com o Escritório - Lima, Nunes & Volvapatti
• Possibilidade de consultas jurídicas individuais aos associados adimplentes sobre temas 
diversos dentro das áreas de atuação do escritório

AVANÇOS

AÇÕES COLETIVAS EM ANDAMENTO POR DECISÕES DE GESTÕES ANTERIORES
• MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 1009606-93.2016.4.01.3400 - GDAPS paga aos ATPS 
em exercício na DPU
• AÇÃO COLETIVA N. 56890-17.2016.4.01.3400 - Pagamento dos valores retroativos de GDAPS 
referentes ao período compreendido entre a data de investidura no cargo e a percepção da 
primeira parcela dessa gratificação
•AÇÃO COLETIVA N. 40236-86.2015.4.01.3400 - ATPS que gozaram de licença maternidade 
durante o período de estágio probatório

AÇÕES COLETIVAS EM ANDAMENTO REFERENTES À GESTÃO ATUAL
• MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO N. 1039106-05.2019.4.01.3400 - Progressões funcionais 
dos ATPS do nível A-IV para o nível A-V que foram revertidas ou retardadas
• RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE - Progressões funcionais dos ATPS 
do nível A-IV para o nível A-V que foram retardadas
• RECURSOS ADMINISTRATIVOS NO MMFDH - Restrição de utilização do TAXIGOV no MMFDH
• MANDADOS DE SEGURANÇA N. 1018964-43.2020.4.01.3400; 1018974-87.2020.4.01.3400; 
1018997-33.2020.4.01.3400; 25.968 (STJ); 25.970 (STJ); 25.969 (STJ) - Adoção do regime de 
teletrabalho em decorrência da pandemia de COVID-19 – INCRA; MEC; MDR; MS; MCID; MAPA
• AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP) N. 1028547-52.2020.4.01.3400 - Adoção do regime de teletrabalho 
em decorrência da pandemia de COVID-19 - MPF. Ingresso como amicus curiae pela Articulação 
das Carreiras Públicas pelo Desenvolvimento Sustentável (ARCA).
• AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ACP) N. 1063526-40.2020.4.01.3400 - adoção do regime de teletrabalho 
em decorrência da pandemia de COVID-19. Ação manejada contra a Portaria n. 2.789/2020-MS. 
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COLEGIADO
Ariana Frances Carvalho de Souza (MC) 
Daniel Martins de Carvalho (MC)
Débora Spalding Verdi (MS)
Élcio de Souza Magalhães (MC)
Keren-Hapuque Costa Xavier Lins (MS)
Marcela Iwano (MS)
Rafael Vulpi Caliari (MS)
Rodrigo Morais Lima Delgado (MC)
Rubens Bias Pinto (MS)

associacao.andeps

andeps.org.br

andeps.oficial 61 991037127
Associação Nacional da Carreira de Desenvolvimento de Políticas Sociais

COMUNICAÇÃO
COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO
Ariana Frances Carvalho de Souza

PRODUÇÃO
ZABELÊ COMUNICAÇÃO
Monica Rodrigues
Gabriel Hoewell

ELEIÇÃO
GESTÃO 2021/ 2022
Chapa única:
“Andeps Diversa e de Luta” 

COORDENAÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA
Ariana Frances Carvalho de Souza -  Ministério da Cidadania 
Eliana Magalhães Graça -  Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA
Vanessa de Souza Lanza - Ministério da Cidadania
Manuela Ferreira Osório de Barros - Ministério da Justiça e Segurança Pública 

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS
Carolina de Campos Carvalho - Ministério da Saúde 
Vinicius Barbosa de Araújo -  Ministério da Cidadania 

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E QUALIFICAÇÃO DA CARREIRA
Marco Aurelio de Carvalho Nascimento - Ministério da Saúde
Andrea Borghi Moreira Jacinto - Ministério da Saúde
Pedro de Lemos MacDowell -  Ministério da Saúde 

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO E CULTURA
Carla Gisele dos Santos Mota - Ministério da Cidadania 
Karen Emanuella Fernandes Bezerra -  Ministério da Saúde

Conselho Fiscal:
Rodrigo Delgado
Ana Carolina Parresh
Camila Firmino
Débora Spalding Verdi 
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