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Encontro Nacional dos Trabalhadores do Seguro Social 
 
 
Data: sábado, 10 de março de 2018 
Local: Sede da Fenasps/Brasília  
Estados presentes: CE - ES - GO - MG - PR - RJ - RN - RS – SC - SP 
Total de participantes: 43 
 
 
 
PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA NACIONAL-11/3/2018: 
 
 
1.  Deflagrar Campanha publicitária da Fenasps denunciando que a implantação do 
projeto INSS Digital, vem para dificultar acesso as aposentadorias e retirar direitos dos 
trabalhadores. Retira a responsabilidade do governo no atendimento aos milhões de 
segurados, que serão obrigados pagar pelo serviço sob a responsabilidade do Estado. 
E os acordos de cooperação técnica que estão sendo firmados, tem por objetivo diluir 
os serviços gratuitos prestados pelo INSS, entre os setores organizados (OAB – 
Cartórios – Sindicatos – ONGs) da sociedade civil que poderão livremente cobrar em 
troca de prestar estes serviços. Com isto vai limitar alcance da prestação do serviço e 
garantindo a gratuidade dos serviços. 
 
 Bandeiras de Luta: 

a. Em Defesa da Previdência Pública 
b. Campanha Salarial 
c. Concurso público 

 
Forma de atuação:  

a. Carta aberta à população 
b. Elaboração de cartilhas 
c. Divulgação na mídia  
d. Assembleias por locais de trabalho com servidores de base; 

 
2. Intensificar o debate da pauta de reivindicações junto aos trabalhadores do Seguro 
Social, através de cartilhas, material visual dentro outros;  

 
3. Intensificar a produção de mídias oficiais da Fenasps, áudio, vídeo, cartazes, como, 
por exemplo, esclarecendo os segurados sobre as dificuldades na concessão e a 
percepção de quem já trabalha no modelo digital;) 

 
4. Indicar aos sindicatos que sistematizem consulta, dados e informações das APS 
Digitais;  

 
5. Que a Fenasps denuncie formalmente, nesta segunda-feira, sobre o assédio moral 
da ANMP, anexando os áudios divulgados nas redes sociais. Essa denúncia será feita 
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ao MPF, MPT à CDH do Senado e Câmara, além de outras ações pertinentes, 
ressaltando que a mudança de fluxo precariza o atendimento;  

 
6. Convocar reunião, em caráter de urgência, dos integrantes do Grupo de Trabalho do 
Seguro Social para aprofundar estudos sobre as consequências do projeto INSS 
Digital/Trabalho, bem as dificuldades encontradas pelos servidores, para subsidiar as 
discussões e as negociações sobre a carreira do Seguro Social; 

 
7. Convocar o Grupo de Trabalho da Fenasps para discussão da Carreira, cargos e 
salários, com objetivo de resgatar e atualizar a proposta já existente, para apresentar a 
governo no processo de campanha salarial, com prazo máximo de até 90 dias; 

 
8. Reafirmar as pautas da categoria:  

a) Concurso Público já!; 
b) 30 horas para todos sem redução salarial;  
c) Constituição do Comitê de Carreira para dar cumprimento do acordo de greve de 

2015; 
d) Luta contra terceirização e privatização dos serviços públicos;   
e) Chamar todos os excedentes dos concursos vigentes. 

 
9. Exigir Sistemas informatizados que realmente funcionem, rede estável e 
equipamentos e condições de trabalho; 

 
10. Que os trabalhadores sejam respeitados nas suas decisões na organização do 
trabalho, em decorrência da limitação de atos normativos do INSS e MDS que 
restringem o acesso à informação para os trabalhadores segurados; 
  
11. Realizar estudos sobre impactos da Reforma Trabalhista, Sindical e da 
Previdência, além da Lei de Terceirização, nos processos de trabalho do INSS;  
 
12. Denunciar ao Ministério Público e CGU sobre a terceirização em áreas do INSS 
citando a questão já ocorrida em MG, DF e SP, bem como a falta de servidores;) 

 
13. Cobrar o cumprimento do Plano Plurianual de Saúde e Qualidade de Vida no 
Trabalho 2018-2021;  

 
14. Exigir do governo que seja assegurado as devidas condições para o exercício das 
suas atribuições, porque os trabalhadores da área administrativa não poderão ser 
penalizados pelo exercício de suas funções. Solicitar a assessoria jurídica da Fenasps 
e dos sindicatos Estaduais para orientarem os servidores sobre estas alterações e os 
riscos de PAD no trabalho virtual; 
 
15. Enviar aos sindicatos estaduais o documento sobre INSS DIGITAL “sob a 
perspectiva dos servidores de BH”, apresentado no Encontro. Também subsidiará o 
GT/Fenasps;  
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16. Realizar pressão no dia da audiência (4 de abril) na porta do Ministério 
Planejamento; 
 
17. Suspensão do 18° (décimo oitavo) e 19° (décimo nono) ciclos da GDASS; 
 
18. Incorporação urgente dos 70 pontos fixos da GDASS, já prevista na Lei 
13.324/2016; 
 
19. Indicar a realização do Encontro Nacional dos trabalhadores de Serviço Social da 
base da Fenasps, em 26 e 27 de maio de 2018. Os sindicatos já estão realizando os 
encontros estaduais;  
 
20. Que as quatro forças vejam o que há de acordo e criar o Grupo de Comunicação e 
seu financiamento; 
 
21. Indicar a realização de Plenária Nacional para final de abril, para definir a pauta e o 
movimento. 
 
22. Apresentada Moção de Repúdio contra a Ingerência e os ataques aos 
trabalhadores do INSS; 
 

Brasília, 12 de março de 2018 

Diretoria Colegiada da FENASPS 

 


