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ORIENTAÇÕES A RESPEITO DA REPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS DA GREVE 

 
 Os servidores do INSS após a greve de 85 dias fizeram mutirões e repuseram toda a 
demanda reprimida, atendendo todos os segurados que procuraram as APS para atendimento 
espontâneo. Conforme comprovamos com dados do SISREF, grande parte das Gerências 
conseguiram conceder todos os processos que foram acumulados, praticamente zerando o 
estoque. Ainda que o agendamento virtual estivesse com prazo de 90 a 120 dias, até a presente 
data não foi possível dimensionar de fato quantos destes prováveis agendamentos já foram 
atendidos. 
 

 Após a FENASPS comprovar a existência de inconsistências nos dados de processos e 
horas contidas no Ofício 790, a direção do INSS concordou em fazer as correções e publicar outro 
documento incluindo outros setores, além da área-meio, que fizeram greve.  
 

 Ficou ainda definido com a direção do INSS que os serviços já realizados em mutirão e 
outras formas de trabalho no pós-greve seriam incluídos, homologados pelos gestores e incluídos 
no SRA para fins de comprovação de serviços realizados e dados estatísticos. 
 

No dia 9 de dezembro, o INSS publicou Memorando-circular nº 30 com “orientações 
complementares sobre o Plano de Reposição de serviços”, porém existem muitas dúvidas sobre o 
mesmo, pois temos diversas Gerências Executivas que, por acordo entre os servidores, fizeram 
trabalho em mutirão em jornada especial e até fins de semana, e, portanto, isso precisa ser 
adequado junto a cada uma das APS e ou GEX, com objetivo de conferir quais serviços não foram 
realizados ainda e como deverão ser feitos, sejam estes processos e/ou outros serviços que fazem 
parte do trabalho cotidiano do atendimento ao público e ou da área-meio. 

 

 A Fenasps vai encaminhar documento à direção do INSS para que sejam definidos estes 
dados, a fim de orientar servidores e gestores sobre este processo de reposição dos serviços. 
 

 No entanto, existe mais um agravante no cenário, com as medidas de economia e 
alterações nos sistemas, muitas APS estão sem vigilância orgânica após horário de funcionamento 
normal, outras sem serviços de limpeza, nem materiais para fazer os processos: falta material 
básico como capas de processos e outros necessários para fazer o trabalho e, portanto, sem 
nenhuma responsabilidade dos servidores. 
 

 Considerando todos estes problemas, orientamos todos os servidores que busquem 
informações nas respectivas APS onde exercem suas atribuições, para conferir quais pendências 
de serviços são da greve e quais são aquelas normais da rotina de trabalho, façam reunião entre 
os servidores para analisarem as informações e informar à FENASPS sobre os dados que 
estiverem diferentes da realidade de cada local de trabalho, para que possamos discutir com a 
direção do INSS. 
 

 É importante que, após conferência de todos os serviços realizados com a planilha 
elaborada pela direção do INSS, a reposição de quaisquer serviços acumulados em decorrência da 
greve seja feita em sistema de mutirão dentro da realidade de cada APS e/ou setor de trabalho da 
área-meio.  
 

  Na próxima semana serão discutidas alterações na IN 74, e definido cronograma de 
elaboração da norma que vai orientar a reposição de valores ao erário nos casos em que os 
servidores forem arrolados em Processo Administrativo Disciplinar (PAD). 
 

  A FENASPS continua pressionando os deputados e senadores para aprovação do PLS 
630/2015, que trata da Anistia da Greve, e também assessoria do Ministro do Trabalho e 
Previdência Social para realização de audiência para tratar dos problemas do INSS e do Seguro-
defeso. Veja no site da Fenasps calendário atualizado. 
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