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Brasilia, 30 de agosto de 2022.

Oficio n 158/2022
Exmo. Sr.
Confücio Moura

Senador Federal
Assunto: Solicitação de reunião para tratar do Projeto de Lei Orçamentária - PLOA/2023 e pautas dos (as)

servidores (as) do INSs, Saúde e Trabalho

A Federação Nacional de Sindicatos de trabalhadores (as) em Saúde, Trabalho, Previdéncia e

Assisténcia Social (FENASPs), entidade com sede e foro no Setor de Díversões Sul (SDS), Edificio Venáncio

V. téreo, loja 28, solicita agendamento de reunião para tratar da PLOA/2023 e pautas dos (as) servidores (as)
do INSS, saúde e trabalho, sendo as seguintes:
a) Inclusão na PLOA/2023 da proposta de transposição da gratificação de desempenho (GDASS) ao
Vencimento Básico dos (as) servidores (as) do Seguro Social, conforme proposta assumida em
acordo de greve pelo Ministro do Trabalho e Previdência (acordo de greve e nota técnica, anexo).

Ressalta-se que a carreira do Seguro Social é a única carreira do serviço público federal com
vencimento básico inferior a um salário mínimo
b) Projeto de Lei Transformação da carreira do seguro social em carreira tipica de Estado com ingresso

na carreira em nível superior,

c) Reestruturação do Plano de Carreita, estando dentro da Carreira os Adicional de Qualificaço
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);
d) 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;

e) Inclusão na PLOA/2023 da proposta de transposição da gratificação de desempenho
(GDPST/GACEM/GECEM) para o Vencimento Básico dos (as) servidores (as) federais da saúde;
Projeto de Lei para alteração na Carreira dos (as) servidores (as) administrativos do Ministério do

Trabalho, conforme proposta em anexo enviada ao Ministério da Economia.
Sendo o que tinhamos para o momento, contamos coma colaboraçaão de Vossa Excelência.

Respeitosamente,
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