Ofício 142/2022
Brasília-DF, 9 de agosto de 2022.
Ao Excelentíssimo(a) Senhor(a) Deputado(a) Federal

Assunto: Pontos essenciais da pauta de reivindicações do Seguro e Seguridade Social e Anvisa.

A Federação Nacional de Sindicatos de Trabalhadores da Saúde, Trabalho, Previdência e
Assistência Social – FENASPS – Entidade com sede e foro no Setor de Diversões Sul (SDS), Edifício V,
térreo, loja 28, Brasília/DF, representante dos sindicatos de trabalhadores da Carreira do Seguro Social
(INSS); da Carreira da Previdência, Saúde e Trabalho (CPST); da Carreira da Seguridade Social e dos
Quadros Específico e Efetivo da Anvisa, conforme deliberação de suas instâncias deliberativas e a
deflagração da greve dos servidores públicos federais no dia 23/03/22, solicitamos apoio para inclusão
na PLOA/2023 das pautas da Carreira da Seguridade Social (Previdência, Saúde e Trabalho – PST),
Pontos essenciais da pauta de reivindicações do Seguro, da Seguridade Social e Anvisa:
1. Reposição das perdas inflacionárias de 32% conforme Fórum das Entidades Nacionais dos
Servidores Públicos Federais (FONASEFE);
2. Incorporação da gratificação ao vencimento básico dos(as) servidores(as) da saúde federal
(GDPST/GACEM/GECEM);
3. Incorporação da gratificação ao vencimento básico dos(as) servidores(as) do INSS (GDASS);
4. Reestruturação do Plano de Carreira, estando dentro da Carreira os Adicional de Qualificação;
Adicional de Titulação, ampliação das faixas de classes e padrões; implementação de novas
progressões funcionais debatidas, assinadas e encaminhadas pela entidade representativa
dos trabalhadores do ministério da Saúde - FENASPS, entregues na Mesa Setorial de
Negociação Permanente do Ministério da Saúde (MSNP/MS);
5. Aumento da participação per capita (participação do governo) no financiamento dos planos de
saúde complementar na proporção de 50% para o governo e 50% para os trabalhadores, para
a primeira faixa etária e ir aumentando a participação do governo até 80% na última faixa
etária;
6. Revisão dos valores dos benefícios (vale-alimentação, auxílio-creche, vale-transporte e
diárias);
7. Transformação da carreira do seguro social em carreira típica de Estado com ingresso na
carreira em nível superior.
Sendo o que tínhamos para o momento, contamos com a colaboração de Vossa Excelência.
Anexo: Ofício 139, de 04 de agosto de 2022 com a pauta das reivindicações (completa) dos servidores
(as) da Carreira da Seguridade Social (Previdência, Saúde e Trabalho – PST), referente à Campanha
Salarial 2022/2023 – protocolada no Ministério da Saúde.
Respeitosamente,
Comando Nacional de Mobilização da FENASPS
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