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CONSIDERAÇÕES DA FENASPS ACERCA DO GRUPO DE 

TRABALHO MDS/GM/PORTARIA Nº 302 

 
 A instalação deste GT não contempla o disposto no acordo de greve; 

 Esta federação não concorda/valida quaisquer índices que tenham na sua composição 

o elemento "fila", ou seja, o tempo entre o agendamento e o protocolo, por entender 

que este não está sob a responsabilidade do servidor. Neste sentido, a variável 

IMAGDASS não reflete a real capacidade de trabalho; 

 A falta de controle pelos servidores sobre a oferta bem como as Ingerências políticas 

sobre a abertura de vagas a bel prazer da Gestão impossibilita o dimensionamento da 

força de trabalho adequada para quaisquer metas; 

 Inexistência de estudo sobre a quantidade de servidores que seriam necessários para 

atingir qualquer meta proposta. O número de servidores em condições de se aposentar, 

vacância em função de licenças e outros; 

 Solicitamos a suspensão do 17º ciclo tendo em vista a proximidade do encerramento 

deste, a realização de Grupo de Trabalho para “desrepresamento” e a abertura 

indiscriminada de vagas e a constatação de que o IMA continua aumentando; 

 Solicitamos a inclusão de vários expurgos de benefícios em analise X despachados tais 

como todos os procedimentos que não dependem de ação de servidor que não 

pertence à carreira do seguro social (perícia médica, SST...) acordo internacional, 

requerimentos pela internet B80 e 21, pendentes do chamado CONSULTAR; 

 Ressaltamos que os requerimentos solicitados nos moldes do INSS Digital só podem 

passar a contar a partir do momento em que o servidor inicia a tarefa no GET e não do 

protocolo virtual; 

 Necessária se faz adequação de Sistemas operantes compatíveis com as demandas 

diárias e a realização de concurso público para recomposição do quadro face à 

quantidade de servidores com direito a requerer aposentadoria, pois não há como 

prever o comportamento com a inclusão de novas tecnologias; 

 A base da FENASPS que não concordará com quaisquer índices de avaliação com 

bases subjetivas que não reflitam a realidade e impliquem em prejuízo salarial ao 

servidor em decorrências das deficiências estruturais do Instituto; 

 Existe divergência de entendimento com o INSS quanto ao cálculo da parcela da 

GDASS; 

 Requeremos o Parecer da CONJUR sobre a sobreposição do GT ao CGNAD citado na 

apresentação sendo que a FENASPS solicitou a sua assessoria jurídica parecer sobre 

a matéria que apresentará ao INSS; 

 Exigimos cumprimento dos artigos 12, 13 e 14 do Decreto 6.493;  

 Exigimos o cumprimento da Lei 13.324, destacando os artigos 11, e seus parágrafos, e 

21; 

 Exigimos convocação do CGNAD. 
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