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1. Trata-se do O�cio nº 40/2020, de 19 de março de 2020, da Federação Nacional de Sindicatos em Saúde, Trabalho e Previdência
Social, sobre as medidas urgentes para proteção dos(as) servidores(as) e população da contaminação pelo coronavírus.

2. Em atenção aos ques�onamentos apresentados, esclarece-se que as medidas vêm sendo tomadas de forma progressiva e, sem
prejuízo das informações prestadas pelas outras Diretorias, e das demais inicia�vas adotadas pelo Governo Federal.

3. Ressalte-se, com relação aos ques�onamentos referentes ao atendimento nas unidades e aos prazos de processos de
bene�cios, o constante na Portaria nº 412/PRES/INSS, de 20 de março de 2020:

 

Art. 1º Adotar as seguintes medidas, para
resguardar os direitos dos segurados e beneficiários
enquanto perdurar a suspensão do atendimento ao
público, determinada pela Portaria nº8.024, de 19 de
março de 2020, da Secretaria Especial de Previdência e
Trabalho - SEPRT do Ministério da Economia:

I - atendimento às solicitações dos
requerentes de forma remota;

II - dispensa de auten�cação de cópias de
documentos específicos nas unidades de atendimento,
por prazo determinado, nos termos dos arts. 8º e 9º do
Decreto nº 9.094, de 17 de julho de 2017;

III - suspensão dos prazos para
cumprimento de exigências que não puderem ser
cumpridas pelos canais remotos; e I

V - autorização aos agentes bancários
para pagamento de bene�cios e prova de vida por meio
de procurador ou representante legal, sem o prévio
cadastramento junto ao INSS.

Art. 2º Fica suspenso o atendimento
presencial nas unidades do INSS até 30 de abril de2020,
permi�da a prorrogação.

§ 1º Os requerimentos dos serviços
previdenciários e assistenciais neste período deverão ser
realizados exclusivamente por meio dos canais remotos.

§ 2º Os agendamentos serão suspensos,
inclusive de reabilitação profissional e serviços social,
devendo ser reagendados apenas quando do
restabelecimento do atendimento,garan�da a
manutenção da DER.

§ 3º Deverão ser fixados na entrada das
unidades cartazes, a serem disponibilizados pelo INSS,



sobre a suspensão e remarcação dos serviços.

Art. 3º As Agências da Previdência Social -
APS manterão plantão, em horário comercial, des�nado
exclusivamente a prestar esclarecimento aos segurados e
beneficiários quanto à forma de acesso aos canais de
atendimento remotos.

§ 1º As a�vidades de que trata o caput e
outras que o INSS vier a executar em caráter de plantão
serão realizadas por meio de telefone ou outras formas
de contato remoto.

§ 2º As Gerências-Execu�vas poderão
configurar redirecionamento de linhas telefônicas para
atendimento do disposto no caput.

§ 3º O INSS poderá executar a�vidades de
orientação e outros serviços por meio de ferramentas
que viabilizem o contato remoto por texto, áudio ou
vídeo, conforme ato da Diretoria de Atendimento - DIRAT.

§ 4º A DIRAT manterá lista atualizada dos
contatos das unidades no sí�o do INSS na Internet.Art. 4º
O INSS disciplinará o exercício de a�vidades
remotamente pelos servidores durante o período de
restrição de atendimento ao público, garan�ndo-se a
máxima eficiência no atendimento aos serviços
oferecidos aos cidadãos.

 

4. Ao Serviço de Apoio à Diretoria de Atendimento, em devolução.
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