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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Superintendência Regional Sudeste I

O�cio SEI nº 98/2020/SR-I-INSS

São Paulo, 18 de  dezembro de 2020.

 

Ao Sr.
PEDRO LUIS TOTTI
Presidente do SINSSP

 

Assunto: Ofício SINSSP nº 31/2020 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 35014.336425/2020-31.

  

Prezado senhor,

 

 

1. Cumprimentando-o cordialmente, em resposta ao expediente acima indicado, por meio do qual são
solicitadas informações acerca do enfrentamento à Pandemia da COVID-19 na Agências da Previdência
Social no Estado de São Paulo, prestamos, a seguir os esclarecimentos solicitados:

2. Em relação ao questionamento sobre o estoque atual de Equipamentos de Proteção Individual, temos a
informar que todas as unidades do INSS no Estado de São Paulo estão suficientemente abastecidas e dispõe,
no momento, dos seguintes itens:

    233.542 - unidades de máscaras descartáveis;

        8.446 - frascos de álcool em gel;

        3.090 - unidade de gorros;

 1.897.521 - unidades de aventais e

      93.100 - unidades de luvas descartáveis.

3. Insta observar que está em curso nova licitação para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual no
âmbito da Direção Central.

4. Sobre o quantitativo de agências abertas no Estado de São Paulo, bem como o número de servidores,
contratados , estagiários e terceirizados (segurança, limpeza e manutenção) em atividade, seguem os dados;

- Agências abertas: 170

- Servidores temporários : 44

- Estagiários: 394
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- Servidores efetivos: 1.306

- Terceirizados: 1.360

5. No que concerne ao quantitativo de servidores afastados por COVID-19 após a abertura das Agências,
conforme informações registradas pelas chefias imediataS, extraídas do Sistema de Controle de Frequência,
48 (quarenta e oito) servidores foram afastados devido ao COVID-19.

6. Vale salientar que há registros de 02 (dois) casos de óbito de servidores em decorrência da COVID-19.
Porém, não há registro de outros servidores afastados na agências de origem dos servidores por
contaminação em período posterior ao ocorrido.

7. Com referência a aplicação de testes para diagnóstico da Covid-19 , observamos que foi estabelecida
pareceria com órgãos de saúde pública o que possibilitou a testagem de servidores de 20 unidades do INSS.

8. Sem mais para o momento, acrescento que a Superintendência Regional do INSS em SP coloca-se à
disposição para dirimir os esclarecimentos que por ventura julgue cabíveis.

Atenciosamente,

 

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA

Superintendente

 

 

  

Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS OLIVEIRA, Superintendente Regional
Sudeste I, em 23/12/2020, às 12:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2490461 e
o código CRC 22B95E18.
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