
 

 1 
SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-904 - Brasília-DF - Telefone: 61 - 3226.7214 

Fax: 61 - 3226.7285 e 3321.1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

 

Ofício 69/2021                                                                         
 Brasília-DF, 24 de setembro de 2021.  

 
Ao Senhor  
LEONARDO ROLIM GUIMARÃES  
Presidente do INSS  
Brasília-DF  
pres@inss.gov.br 
 
 
Assunto: PRORROGAÇÃO DOS EFEITOS DAS PORTARIAS Nº 1345 e 1347; REVOGAÇÃO DA 
PORTARIA CONJUNTA DIRBEN/DGPA/INSS Nº 54, DE 22 DE SETEMBRO DE 2021  
 

Senhor Presidente,  
 

A Federação Nacional de Sindicatos de trabalhadores (as) 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 expor e solicitar o 
que segue.  
Considerando o compromisso assumido por essa presidência em audiência, solicitamos:  
 

1. Que formalize através de portaria o compromisso assumido pelo presidente do INSS, 

Leonardo Rolim, de prorrogar as portarias nº 1.345 e 1.347 assumido por essa 

presidência com a FENASPS e a presença de cerca de 400 servidores;  

2. Composição de Grupo de Trabalho, bem que seja editada uma orientação para os 

gestores do INSS sobre a prorrogação dos prazos bem como os efeitos destas 

portarias, no período que serão realizados os debates sobre o tema;  

3. Que nenhuma portaria seja editada sobre o tema na jornada de trabalho antes de 

qualquer debate com a categoria, assim, solicitamos a revogação da portaria conjunta 

nº DIRBEN/DGPA/INSS Nº 54 que impõe;  

4. Reiteramos o disposto no oficio 068/21, enviado 14 de Setembro de 2021, 

Atendimento das reivindicações incluindo as cláusulas do Termo de Acordo de greve 

de 2015, entre este Comitê Gestor e REAT. Tendo em vista que vossa senhoria 

informou nas audiências realizadas que o INSS elaborou uma minuta para 

Regulamentar o Comitê Gestor da Carreira do Seguro Social previsto na Lei 

13.324/2016, e possível disponibilizar este documento e agendar reuniões para tratar 

do assunto. Considerando que o Presidente tem dito reiteradamente em lives, 

audiências públicas que as atribuições desempenhadas pelos servidores do INSS e 

atribuição Típica de Estado, solicitamos maiores informações sobre quais medidas, 

administrativas ou políticas que está Presidência ou Ministério tomou sobre eventual 

transformação da Carreira do Seguro Social. Seria possível disponibilizar estes 
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documentos para realizarmos debate com os(as) servidores(as)? Os servidores estão 

há cinco anos de salários congelados com grande perda (salarial) diante da inflação 

alta, que aumenta os custos de vida. Principalmente os operacionais do trabalho 

remoto sem nenhuma indenização.  

5. Agendamento de audiência com a presidência do INSS para tratar das temáticas desse 

ofício.   

 
Sendo o que se apresenta para o momento colocamos ao dispor.  
 
Atenciosamente,  

 

 

 
 


