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REUNIÃO DA ASBIN COM O DG/ABIN – 13 DE OUTUBRO DE 2016 

 

1 – Ações internas relativas aos servidores 

1.1 Envidar esforços em prol da inclusão dos cargos do Grupo Informações e do Grupo 

Apoio nas Carreiras de Oficial Técnico e de Agente Técnico de Inteligência, tendo como 

base proposta definida pelo DGP.  

 Sugerimos uma reunião do Diretor Geral com o DGP a fim de explicar a posição 
do atual Diretor Geral e as ações realizadas e as futuras a serem tomadas para 
solução deste problema. 

1.2 Envidar esforços para resolver a situação dos anistiados da Agência é bastante crítica, 

iniciando pelo baixo nível salarial que recebem, sem previsão de aumento ou de 

promoção.  

 Sugerimos uma reunião do atual Diretor Geral ou a diretora do DGP com esses 
servidores a fim de informá-los das ações que estão sendo realizadas para resolver 
este problema. 

1.3 Instituir política de incentivo ao aperfeiçoamento dos servidores  

 Firmar parcerias com entidades de ensino como FGV e outras no Brasil e no 
exterior. 

 Facilitar o acesso dos profissionais de inteligência a cursos de interesse da 
atividade de inteligência nas academias nacionais e internacionais.  

 Buscar parcerias junto a CAPES e CNPQ com vistas a obtenção de bolsa de 
estudos para os profissionais de inteligência. 

 Incentivar as licenças de capacitação (3 meses), dentro de um cronograma de 
interesse da Agência, inclusive sugerindo cursos de interesse da atividade de 
Inteligência.  

 Estimular o desenvolvimento de mais cursos a distância pela Esint, voltados 
para a atividade de Inteligência, com vistas a socializar o acesso e o conhecimento a 
todos servidores da Agência. 

 Incentivar e proporcionar cursos de capacitação de servidores na área técnica e 
administrativa. 

1.4 Propor regulamentação do exercício da docência por parte do profissional de 

inteligência, conforme previsto na Lei nº 11.776/2008. 

1.5 Instituir na Agência a prática de educação física, com objetivo de proporcionar 

melhorias das condições físicas dos servidores, bem como integração social. 
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1.6 Instituir na Agência a prática da ginástica laboral com vistas a proporcionar melhoria 

na qualidade de vida para os servidores. 

1.7 Propor estudos para analisar a viabilidade de exigência de Curso Superior para o cargo 

de Agente de Inteligência (aos moldes da PM, DPF, PRF, etc). 

1.8 Retomar a confecção da carteira funcional de inativos (contrato casa moeda). 

1.9 Viabilizar que os eventos realizados pela COQVT na sede da Agência cheguem às 

Superintendências. 

 

2 Ações internas relativas à gestão 

2.1 Incrementar a comunicação interna. 

2.2 Viabilizar um encontro nacional anual de analistas, com representantes de 

superintendências. 

2.3 Viabilizar a reabertura do restaurante da Agência.  

2.4 Propor aumento de investimentos em tecnologia da informação. 

2.5 Propor estudos para viabilizar Gratificação de Representação (GR) para servidor 

efetivo lotado em Superintendência Regional do tipo “B” que desempenha atividades de 

apoio administrativo (a exemplo da DIVAP nas unidades tipo “A”). 

2.6 Retomar estudos para estabelecimento do Quadro de Lotação da Agência e criação de 

organograma para Superintendências tipo “B”. 

2.7 Aumentar a difusão de relatórios das diretorias para as Superintendências Regionais. 

2.8 Criar um Departamento de Operações. 

2.9 Reunião anual, na Sede, entre os RLS e a CGSEC/DCI. 

 

3 Ações relativas ao Marco Legal da ABIN, propondo: 

3.1 Inclusão da atividade de inteligência na Constituição Federal por meio da PEC 67/2012, 

que está tramitando no Senado Federal, com parecer favorável do relator. 

3.2 Inclusão na legislação que o Diretor Geral da ABIN será escolhido de uma lista tríplice 

apresentada pela Agência e a função deve ser exclusiva do cargo de Oficial de Inteligência. 

3.3 Lei Orgânica da ABIN. 

3.4 Legislação que proporcione autonomia da ABIN. 
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3.5 Legislação para proteção a identidade do profissional de inteligência. 

3.6 Regulamentação da interceptação das comunicações para assuntos de interesse da 

atividade de inteligência. 

3.7 Regulamentação das atividades de operação de inteligência. 

3.8 Ampliação o orçamento da Agência. 
 

 

                                                                DIRETORIA  


