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Ofício FENASPS 116/2019 

Brasília, 11 de Setembro de 2019. 

 

 

Ao Senhor 

Wagner Lenhart   

Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização. 

Ministério da Economia  

Brasília/DF 

 

 

Assunto: Pauta de Reivindicações dos (as) trabalhadores (as) do Seguro Social e Outras 

demandas referente ao processo digital do INSS. 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

A Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 

Previdência e Assistência Social – FENASPS – entidade com sede e foro no Setor de 

Diversões Sul (SDS), Edifício Venâncio V, térreo, loja 28, vem por meio do presente reiterar 

a pauta de reivindicações dos (as) servidores (as) do Seguro Social, conforme segue: 

 

1. Considerando que até presente data não foi dado cumprimento ao acordo de Greve 

firmado em 2015 (anexo), bem como outras demandas dos servidores tais como: 

 

I. Não cumprimento do Acordo de Greve de 2015 com a efetivação do Comitê Gestor da 

Carreira e a regularização da concessão de insalubridade que os servidores tem enfrentado 

muitos problemas; 

 

II. Devolução dos descontos dos dias de paralisação ocorridos em 2017 e tratamento 

isonômico em relação à greve dos médicos peritos de 2015; 

 

III. Criação de um grupo de trabalho para aprofundar a discussão e alinhar os procedimentos 

em torno da implantação do INSS Digital, que trouxe profunda alteração no fluxo de 

trabalho com a criação das Centrais de Análise e Concessão, implantação dos Polos do INSS 

Digitais, Tele trabalho e trabalho semipresencial, e outras demandas como Sistema de 

Pontuação para os servidores/as da carreira do Seguro Social e BMOB lei 13.846/2019;     
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IV. Discutir encaminhamentos sobre a questão do processo de trabalho no INSS, com os/as 

servidores/as e suas entidades representativas e que estabelece regime por produtividade 

sem considerar a realidade concreta das unidades do INSS; 

 

V. Plano de Carreira incluindo todas (os) as (os) servidoras (os) Seguro Social, 

profissionalizando esta carreira de grande complexidade e importante função social; 

 

VI – Implantação do Adicional de Qualificação (AQ) para consolidar a profissionalização 

e evolução das (os) servidoras (os);   

 

VII. Reestruturação dos SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor; 

 

VIII. Cumprimento acordo de greve que estabelece a implantação de Grupo de Debate para 

buscar soluções de jornada de trabalho e a expansão do REAT; 

 

IX. Devolução dos valores descontados da Greve de 2009, conforme acordo de greve; 

 

X.  Cumprimento da NR 17 referente a Ergonomia no local de trabalho, com observância 

da letra “d) nas atividades de entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 

(dez) minutos para cada 50 (cinquenta) minutos trabalhados, não deduzidos da jornada 

normal de trabalho NR 17” 

 

 Ressalta-se, ainda, que a pauta de reivindicações dos (as) trabalhadores (as) da 

Carreiras do Seguro Social precisam ser amplamente debatidas a fim de buscar soluções as 

demandas deste profissionais que integram a carreira. Seria muito importante que nesta 

audiência tivesse a presença de representantes do INSS e do departamento de relações de 

trabalho deste ministério. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, solicitamos a realização de audiência, bem 

bom colocamo-nos a inteiro dispor para tratar dos assuntos mencionados acima. 

 

Respeitosamente, 
 

 

 

 

 
Anexos: 

-  Acordo de Greve de 2015. 

-  NR 17. 


