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CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS TRABALHADORES EM
~URIDADE
SOCIAl

Of.015/2017

Brasílla, 12 de junhode 2017.
Ao
Ministério do Planejamento
Exmo.Sr.Dr. Ministro
Dyogo Henrique de Oliveira
Secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público
Auguso Akira Chiba
Exmos. Srs.
A CNTSS,em reunião agendada para 12.06.17, com essa Secretaria de Relações do Trabalho, vem
defender os interesses da categoria que representa servidores da Previdência e Assistência Social,
Saúde e Trabalho, reivindicando o que segue:

1. Recomposição

das perdas inflacionárias,

do período

de 2018 e 2019, do que já foi

negociado para os demais setores do setor público;
2. Instalação imediata do Comitê de Carreira do Seguro Social;
3. Conforme o negociado na greve supracitada, encaminhar um Projeto de lei para criação do
Comitê de Carreira da Seguridade Social (PST- Previdência, Saúde e Trabalho) em lei;
4. Tendo em vista a negociação coletiva do movimento

paredista do ano de 2015, dentre o

negociado, no Termo de Acordo no 2/2015, de 29 de setembro de 2015, resultaram
promulgação da lei nº 13.324/2016,
remuneração
qualificação

de servidores
e de desempenho;

aposentadorias

de 29.07.2016 e na lei nº 13.326/2016,

e empregados

públicos;

dispõe

sobre

estabelece regras para incorporação

e pensões; e dá outras providências;

disciplina os termos da incorporação

de gratificações

na

que altera a

gratificações

de gratificações

de
às

O Art. 88, da lei nº 13.324/2016,
de desempenho

aos proventos de

aposentadoria

ou de pensão dos servidores do INSS - Gratificação

Seguro Social-

GDASSe a GDPST- para o PST, a partir de 01.01.2017, conforme inciso I, o

que até a presente
dispositivo

data não aconteceu,

legal por parte do governo.

servidores do INSS, Ministério

configurando

flagrante

Assim, vem esta entidade

da Saúde e ANVISA, requerer

de Desempenho do

descumprimento

do

representativa

dos

o cumprimento

da lei nº
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13.324/2016

e lei nº 13.326/2016,

incorporando

o percentual

devido aos servidores e

pensionistas, na folha de pagamento do mês de Julho do corrente ano.
5.

Estabelecer um canal de negociação, tendo em vista a participação

de servidores no dia

nacional de paralisação da greve geral do dia 28/04,
6. Recomposição da força de trabalho nos quadro de servidores do INSS; É grave a situação
do contingente

de pessoal, no INSS, para o atendimento

em suas Unidades, tanto nas unidades de atendimento
administrativas.

da demanda diária por serviços
ao público, quanto nas unidades

Com o crescente número dos pedidos de aposentadoria

órgão, os impactos para a categoria é o aumento do adoecimento

de servidores, no

no trabalho, em função

da sobrecarga de atividades. Urge que sejam chamados, em sua totalidade,
no último

os classificados

concurso do INSS (800 Técnicos do Seguro Social e 150 Analistas do Seguro

Social), bem como a autorização

de novo concurso público para o INSS, recompondo

estrutura do quadro de servidores, tanto no atendimento
administrativa,

responsáveis

por manter

ao público, quanto para a área

em funcionamento

a prestação

dos serviços

públicos aos usuários da Previdência Social. O cenário é de aproximadamente
quadro de servidores do INSS, em abono de permanência.

a

de 34% do

Efetivada a aposentadoria,

o

INSSentrará em colapso, sem condições de atender à população e aos órgãos de controle.
7.

Definição da forma,

percentuais

e calendário

de implementação

da AQ - Adicional de

Qualificação, a exemplo do que já existe em outros órgãos do setor público, como forma
de incentivar o desenvolvimento

profissional do servidor.

Sendo o que temos para o momento, aguardamos!

Atenciosamente,

~
__

~(r-~-"\" .::>--><Sandro Alex de Oliveira César
Presidente
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