São Paulo, 02 de junho de 2020
Ofcío nº 20-2020
Ao
Sr. Leonardo Rolim
Presidente do INSS
Brasília-DF
Ref.: Solicitação de informações sobre o iminente retorno ao trabalho presencial nas
unidades do INSS, frente ao Brasil ter se tornado o novo epicentro da pandemia de
coronavírus.

Prezado Senhor,

O SINSSP - Sindicato dos Trabalhadores do Seguro Social e Previdência Social
no Estado de São Paulo, entidade com sede, à Rua Aimberé, 2053 Vila Madalena, São
Paulo - SP, vem através do presente, diante de notícias que estão circulando nas redes
sociais de que o retorno presencial ao trabalho nas Unidades do INSS se dará a partir do
dia 22 de junho de 2020, solicitar informações e esclarecimentos, nos seguintes termos:
1.
Considerando que, até o dia 31 de maio, o estado de São Paulo registrou um total
de 109.698 casos de covid-19, e em apenas 24 horas foram registradas 2.556 novas
confirmações da doença pelo novo Coronavírus, e 83 novas mortes, levando ao total de
7.615 mortes no Estado desde o início da pandemia e que a doença já está em 526 cidades
das 645 que compõe o Estado, questiona-se:
- Sob quais fundamentos, de ordem legal, administrativa, econômica e sanitária, baseiase a Direção do INSS para decidir pelo iminente retorno ao trabalho presencial nas
Unidades?

2.
Considerando recente entrevista concedida, pelo Presidente do INSS, para a
imprensa no mês de maio de 2020, na qual afirma: “todas as filas têm reduzido bastante.
Devo ter menos de 300 mil processos de 45 dias que ainda não foram analisados. Só que
tenho quase 900 mil em exigência. Então, a fila toda ainda passa de 1 milhão. Mas, na
verdade se olhar sem exigência reduziu drasticamente. A maior parte dos pedidos já foi
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analisada, mas tem alguma pendência que depende do segurado resolver” e tendo em vista
que os servidores vêm atuando remotamente com um aumento da produtividade nesse
período, questiona-se:
- Quais são os eventuais prejuízos para Administração Pública, com a manutenção do
regime de trabalho remoto enquanto durar a pandemia?

3.
Considerando que a curva de infectados e o número de óbitos pelo covid-19 no
Brasil segue aumentado aceleradamente, e que já ultrapassaram mais de 350.000 casos
confirmados com 23.000 mortes, e que estudos indicam que o isolamento ainda deve ser
mantido para controlar a disseminação do vírus para não sobrecarregar o sistema público
de saúde, que notoriamente já está no seu limite para atender a demanda de pacientes, e
sendo portanto temerário exigir nesse momento o retorno ao trabalho presencial nas
unidades do INSS, questiona-se:

- Qual o planejamento e as medidas de proteção e de segurança que deverão ser efetivadas
para os servidores, estagiários, terceirizados, e ao público que em sua grande maioria
fazem parte do grupo de risco por serem idosos ou sofrerem de alguma doença, quando
do retorno ao trabalho presencial nas unidades?

4
Considerando que a Direção do INSS tem o dever de zelar pela saúde dos seus
servidores, estagiários, terceirizados, e da população para evitar o risco de contaminação
pela Covid-19 nas unidades do INSS, questiona-se:
a.
Qual o número de servidores, estagiários, terceirizados, que retornarão ao trabalho
presencial a partir do dia 22 de junho?
b.
Qual a quantidade de EPI,s (Equipamentos de Proteção Individual), foram ou
serão adquiridos para os servidores que trabalham no INSS no estado de São Paulo tendo
em vista inclusive a necessária reposição diária e se eles serão suficientes para proteção
a todos os servidores.
c.
Qual a previsão de duração em dias para o estoque de EPI,s, conforme o uso
recomendado pelas autoridades da área da saúde?
d.
No estoque estão contabilizados os EPI,s dos trabalhadores aposentados e inativos
selecionados através do edital de chamamento para trabalho temporário ?
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5.
Considerando que, com o retorno do trabalho presencial nas unidades e abertura
da APS, conforme vem sendo divulgado nos grupos de trabalho do INSS, os servidores
que estão nas centrais de análise e manutenção de benefícios serão deslocadas para o
atendimento especializado ao público na APS, questiona-se:
a.
Por quem será realizado a análise e a manutenção dos benefícios represados,
enquanto os servidores estão no atendimento especializado na APS?
b.
O número de benefícios em espera por análise e manutenção não voltarão a crescer
com o deslocamento dos servidores para outras funções?

6.
Considerando que a Direção do INSS publicou edital de chamamento público e
processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado de aposentados
pelo regime próprio de previdência social da União e de militares inativos das Forças
Armadas, e o resultado foi publicado no final do mês de maio, em meio a pandemia do
coronavírus, e sabendo-se que os idosos e portadores de doenças crônicas são mais
suscetíveis a complicações do novo coronavírus, como mostram pesquisas cientificas, e
com o objetivo de proteger a saúde desses trabalhadores serão os últimos a retornarem as
suas funções, questiona-se:

aQual o número de aprovados que se enquadram no grupo de risco, seja pela idade
ou por serem portadores de doenças crônicas?
bQuais são as unidades de trabalho que os aposentados e inativos do grupo de risco
estão classificados?
cQual a data para o início do trabalho presencial pelos aposentados e inativos que
não se enquadram no grupo de risco?
dQual a data para o início do trabalho presencial para os aposentados e inativos que
se enquadram no grupo de risco?

Diante do exposto, solicitamos que está presidência e equipe, possam analisar e
responder as questões apontadas, e que sejam tomadas as devidas precauções para
preservar a saúde dos servidores, estagiários, terceirizados, temporários e da população.
Para isso, faz-se necessário a manutenção do trabalho home office pelos trabalhadores,
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enquanto perdurar a pandemia pelo coronavírus, na medida que é cientificamente
comprovado que o isolamento se mostra eficaz no combate a essa doença infecciosa.
Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para o que se
fizer necessário.

Atenciosamente,

PEDRO LUIS TOTTI
Presidente
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