Of. 024/17
Brasília, 19 de dezembro de 2017.

Ilmo Senhor
Francisco Paulo Soares Lopes
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, sabe que é um
grande desafio estar à frente de uma autarquia com um papel tão socialmente relevante
como o INSS, e nesse sentido, a CNTSS/CUT vem reafirmar as principais reivindicações
aguardadas por 36.896 servidores do INSS, que atendem mais de 50 milhões de
segurados, distribuídos em uma rede de mais 1700 Agências da Previdência Social em
todo o país.

Senhor Presidente, um dos pontos fundamentais para nossa categoria, é o
reconhecimento e a valorização dos servidores que integram a Carreira do Seguro Social.
Para isso, Presidente, faz-se necessária a instalação imediata do Comitê de Carreiras que
irá elaborar um Plano de Cargos e Carreiras, conforme a Lei 13.324, 29 de julho de 2015,
bem como a implementação de uma Gratificação de Incentivo à Qualificação - GQ no
INSS, tal como já existe em outras categorias, conforme aprovado no Acordo da Greve de
2015.

Outros pontos essenciais para a categoria são a suspensão dos efeitos financeiros do
ciclo do IMA/GDASS; o funcionamento do CGNAD para tratar dessas e outras metas e
indicadores; a incorporação da GAE e da GDASS ao vencimento básico, e a extensão do
REAT (Jornada de 6 horas), para todos.

Além disso, Presidente, é urgente a melhoria das condições de trabalho e de
atendimento ao público, e a melhora da infraestrutura física e de teleinformática, para
que possam suportar a implementação do INSS Digital.
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Nesse mesmo sentido, é preciso ressaltar a situação dos servidores que integram o
Serviço Social e os NRP - Núcleos de Reabilitação Profissionais. Esses setores, assim
como a maioria das APS, vem sofrendo pela falta de condições de trabalho e um rápido
esvaziamento do seu quadro funcional, face o crescente número de requerimento de
aposentadorias.

Além disso, é importante a correção dos valores da Cesta Social - Auxílio Creche e
Alimentação; a correção do valor da Per-Capta dos Planos de Saúde, bem como a
diferença de correção da inflação do último período.

Por último, o número de servidores que já se aposentaram e a previsão de
requerimento dos que já implementaram as condições, indica um risco iminente de
colapso e caos, causados pela perda acelerada da força de trabalho e da memória e
conhecimento técnico no INSS. Para evitar isso, Sr. Presidente, a CNTSS/CUT aponta a
necessidade urgente, de realização de Concurso Público, a convocação de todos os
aprovados e a reabertura dos Processos de Remoção.
Atenciosamente!

Sandro Alex de Oliveira César
Presidente
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