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“Para ter um negócio de sucesso, alguém, 
algum dia, teve que tomar uma atitude de 
coragem.” 

(Peter Drucker) 
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Visando a melhoria contínua do atendimento, da análise e conclusão dos benefícios e             
prezando pela adequação na oferta de serviços agendáveis prioritários, a DIVAT e a             
Assessoria de Benefícios da SR-V desenvolveram o Projeto Parâmetros. 

O Projeto Parâmetros tem como premissas o resgate do planejamento estratégico           
enquanto ferramenta institucional com ênfase na gestão dos serviços agendáveis prioritários, a            
padronização de fluxos, maior interação das áreas envolvidas, fortalecimento do trabalho e            
consequentemente a melhoria no relacionamento da instituição com o cidadão. 

Para uniformizar os procedimentos a serem adotados no decorrer do projeto foi            
construído este Guia. Partindo de diretrizes que norteiam ações práticas,de forma clara e             
objetiva, buscamos mitigar eventuais dúvidas encontradas durante a execução dos trabalhos.           
Desse modo os apontamentos trazem esclarecimentos e exemplos práticos favorecendo assim           
a otimização do tempo, padronização de fluxos e melhor uso das ferramentas e sistemas              
envolvidos. 

A construção deste guia foi conduzida pela DIVAT e Assessoria de Benefícios da SRV              
com participação direta de servidores das áreas de atendimento, benefícios e APS, envolvendo             
todas as GEX/SRV, também foram realizadas consultas às demais áreas envolvidas no            
Projeto. A base do guia consiste em experiências vivenciadas no dia a dia das APS, bem como                 
testes pilotos realizados na APS Goiânia Oeste, sendo a primeira etapa,           
(protocolo/atendimento) no período de 13 a 17 de março e a segunda etapa (análise/benefício)              
no período de 27 de março a 07 de abril de 2017. 

Ao final da primeira etapa do projeto, (31 de maio de 2017) as Agências da Previdência                
Social relacionadas no anexo III do Memorando-Circular Conjunto n° 1 /DIVAT/SR-V/INSS, de            
21 de fevereiro de 2017, prevê indicadores abaixo de 30 dias no tempo médio de espera do                 
atendimento para os serviços prioritários. 
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1. ESTRUTURA 

1.1. Estrutura da APS 

Os SERAT/SEAT devem visitar as APS que fazem parte do projeto para identificar a              
necessidade de adequação de layout. Se for necessário alterações que demandam obras, a             
Seção de Logística deverá ser acionada com antecedência para providenciar as mudanças            
solicitadas. 

Durante a fase de implantação do projeto os SERAT/SEAT deverão participar           
ativamente in loco nas APS com maior demanda, dar atenção necessária e imediata a              
situações atípicas evitando assim maiores complicações, bem como reportar a DIVAT qualquer            
anormalidade no fluxo de atendimento. 

1.2. Infraestrutura - ambiente de análise 

Cabe a cada GEX disponibilizar ao GT de análise dos processos estrutura/suporte            
conforme abaixo: 

1. Sala bem iluminada com acesso fácil a banheiros, restrita a servidores e            
climatizada; 

2. Mesas e cadeiras em boas condições; 
3. Computadores; 
4. Impressoras (1 para cada grupo de 5 servidores); 
5. Armário para organização dos processos; 
6. Mesa para reunião; 
7. link de internet com velocidade compatível a atividade; 
8. Estagiário e/ou servidor disponível para atividades de apoio; 
9. Telefone com liberação para ligações externas/celular; 
10. Limpeza e manutenção; 
11. Água potável. 

1.3. Material de Expediente 

É importante o levantamento dos insumos necessários na APS antes do início das             
atividades, tais como: papel A4, toner, canetas, colchetes, grampeador de papel e grampos,             
clipes, capa para processo, extrator de papel, perfurador de papel, caixas-arquivo, carimbo de             
folhas e de “confere com o original”, almofada para carimbo, entre outros, que deverão ser               
solicitados a logística quando necessário. 

Para evitar perda de tempo é recomendável que em cada guichê esteja disponibilizados             
kits com os materiais necessários de expediente. 
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2. OFERTA DE VAGAS 

Fazem parte do projeto os serviços de Aposentadoria por Idade Rural (101);            
Aposentadoria por Idade Urbana (102); Aposentadoria por Tempo de Contribuição (103);           
Benefício Assistencial ao Idoso (105); Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência (106);            
Pensão Rural (109); Pensão Urbana (110); Salário Maternidade Rural e Salário Maternidade            
Urbano (115). 

Os SERAT/SEAT devem dimensionar a capacidade de atendimento de cada unidade,           
bem como configurar as agendas levando em conta a estrutura e o contido no              
Memorando-Circular Conjunto n° 1 /DIVAT/SR-V/INSS, de 21 de fevereiro de 2017, para            
facilitar o controle e oferta de vagas o tempo padrão definido no SAG GESTÃO poderá ser                
alterado. 

Para melhor organização de controle e atendimento, fica facultada a organização da            
oferta de vagas por grupo de benefícios nas cidades que possuem mais de uma APS. 

Importante frisar que antes de realizar a alteração do tempo de execução deve se              
observar a data do último agendamento ativo, a fim de evitar que tal redução reflita nos                
agendamentos anteriores a maio. Também deve ser observado ao final do projeto o retorno ao               
tempo padrão antes da configuração de novas agendas. 

3. DA FORÇA DE TRABALHO NECESSÁRIA 

3.1. Análise da capacidade 

A APS deverá analisar e direcionar a força de trabalho ao atendimento dos serviços              
agendáveis prioritários quando necessário, visando fluxo ágil no protocolo dos requerimentos.           
A GEX deverá participar com servidores da área meio quando necessário, tanto no auxílio a               
coordenação quanto nas atividades fins, objetivando a organização do fluxo bem como            
atendimento em tempo razoável. Outras demandas serão atendidas conforme ordem de           
prioridade 

Se a força de trabalho da APS em conjunto com a GEX não for suficiente para atender                 
a demanda do Projeto, deverá ser complementada com servidores convocados. 

3.2. Planilha orçamentária 

Quando necessário a convocação de servidores, o orçamento deverá ser solicitado           
conforme planilha específica, remetendo a Divisão Atendimento/Assessoria de Benefícios da          
SR-V para apreciação. Clique aqui. 

Fase I, (protocolo) - compete ao SERAT/SEAT o levantamento, análise e solicitação de             
orçamento necessário a eventuais convocações de servidores para o protocolo dos           
requerimentos.  

Fase II, (análise) - compete ao Serviço de Benefícios o levantamento, análise e             
solicitação de orçamento necessário à convocação de servidores para análise dos           
requerimentos. 
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3.3. Convocação de servidores 

A convocação de servidores deverá observar a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 84           
/PRES/INSS, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016, principalmente quanto aos prazos e            
autorização das chefias imediatas. 

A relação de servidores a ser convocados deverá ser preenchida em planilha            
específica. Clique aqui. 

● priorizar deslocamentos dentro da própria GEX, ou de localidades próximas que não            
contemplem passagens aéreas; 

● informar quantitativo de servidores necessários para compor o GT, sempre tendo em            
consideração a proporção entre as espécies de benefícios e suas particularidades; 

● estimar quantitativo de servidores necessários para analisar benefícios rurais ainda em           
Maio/ 2017; 

O Grupo de Trabalho será formado por servidores convocados de outras APS não             
integrantes do PPII, ou de APS integrantes que já tenham concluído todas as fases. O GT de                 
análise  terá a duração de 45 dias prorrogável por mais 45 dias. 

4. SISTEMAS - GESTÃO E ACESSOS 

Cada GT instalado deverá contar com um Coordenador Local indicado pela Gerência            
Executiva e com portaria específica expedida pela Superintendência Regional         
Norte/Centro-Oeste. 

Considerando que os Grupos de Trabalho iniciarão as atividades a partir de            
01/06/2017,observamos que os servidores componentes desses GT deverão ter os cadastros e            
acessos aos sistemas institucionais concluídos até o início das ações de análise, com a devida               
comunicação ao Coordenador Local e ao(s) servidor(es) envolvido(s). 

SISTEMA GESTOR 
ACESSO 

PERFIL Obs: 

PRISMA Gerente APS Funcionário Servidor de GT da GEX receberá 
um acesso para cada Unidade 

SCA SUB/PRI SBEN GEX Usuário Apenas concessão 

SCA SUB/CTC SBEN GEX Usuário  

SCA SUB/CON 
LIBDUP 

SBEN GEX Usuário Autorizar apenas o Coordenador 
Local do GT 

SIBE Gerente APS Servidor APS Validade até fim do GT 

GERID Gerente APS  Validade até fim do GT 

SCP SBEN GEX Usuário  

CNIS Gerente APS   
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5. DIA “V” 

O dia “V”, é uma sugestão de teste de fluxo da fase I do Projeto Parâmetros II                 
(protocolo), a ser realizado durante o mês de abril com objetivo de treinamento, ajustes de               
fluxo, estrutura e outras situações identificadas. Para o teste de fluxo a análise e              
dimensionamento da necessidade de força de trabalho adicional ao existente na APS fica a              
cargo da GEX. O dia “V” também poderá ser sugerido para absorver demanda que dentro das                
previsões poderá ultrapassar a capacidade da APS no mês de maio. Todos os critérios e               
normativos do dia “V” poderão seguir o definido neste guia. 
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6. TRIAGEM 

Na triagem deverá ser disponibilizado guichê(s) exclusivo(s) para distribuição de senhas           
dos atendimentos agendados prioritários, e outro(s) para entrega de senha dos demais            
serviços a fim de dar vazão ao fluxo. 

Na triagem deverá ser verificada a existência dos documentos básicos para protocolo            
do requerimento conforme descritos no anexo I, observando a necessidade de apresentação            
de originais e cópias ou cópias autenticadas. Documentos adicionais poderão ser apresentados            
pelo segurado no ato do atendimento. Caso o requerente não possua  cópia da documentação             
básica ou caso estiver ilegível ou incompleta, deve-se orientar o mesmo a providenciar. 

Após a apresentação dos documentos conforme solicitados acima, deverá ser emitido           
senha através do sistema SAT para o serviço autenticação de documentos (1951), direcionar o              
segurado à sala de espera destinada à “Ilha de Autenticação” de documentos. 

Os agendamentos no mês de maio deverão ser atendidos independente de atraso ou             
chegada antecipada do requerente em relação ao horário agendado. 

Para BPC/LOAS, sugere-se que os Assistentes Sociais participem verificando os          
formulários próprios desses benefícios, bem como orientando os requerentes sobre o           
preenchimento de formulários (requerimento, declaração de união estável, não comprovação          
de endereço, etc). 

Visando a otimização do atendimento e redução do fluxo de pessoas na APS sugerimos              
a aplicação da SUPER TRIAGEM conforme guia anexo ao Memorando XX. 

7. ILHA DE AUTENTICAÇÃO 

A Ilha de Autenticação consiste em uma  área para conferência dos documentos            
originais com as cópias apresentadas, realizada  com o carimbo de “confere com original” bem              
como a identificação do servidor que realizou a autenticação (matrícula servidor), ou ainda             
sendo possível despacho conforme o Art. 674, §2º, Instrução Normativa nº 77 PRES/ INSS de               
21 de janeiro de 2015, e organização da documentação  em ordem cronológica. 

A estrutura deverá ser organizada cuidadosamente de modo que não comprometa ou            
confunda o fluxo do atendimento entre a autenticação dos documentos e o protocolo do              
requerimento. É critério do gerente da APS ou coordenador estabelecer a força de trabalho              
destinada à autenticação de documentos de acordo com o fluxo da unidade. 

O gestor da APS deverá atribuir competência no Sistema SAG GESTAO no serviço             
autenticação de documentos (1951), bem como configurar o SAT para este serviço aos             
servidores que farão a conferência dos documentos. A organização do fluxo de atendimento se              
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dará através de chamada de senha pelo Sistema SAT, o tempo médio de atendimento para               
autenticação é de 5 minutos. 

Ao concluir a autenticação o servidor deverá emitir senha do serviço agendado no             
sistema SAT, a nova numeração poderá ser anotada no verso da senha anterior caso não haja                
impressora térmica disponível, os documentos conferidos serão devolvidos ao segurado          
solicitando que o mesmo entregue ao servidor no momento do protocolo, direcionar o segurado              
a sala de espera a fim de aguardar o atendimento para protocolar o requerimento. 

8. PROTOCOLO DO REQUERIMENTO 

É de 15 minutos o tempo médio para protocolar o requerimento do benefício na vigência               
do Projeto Parâmetros.  

Cabe ao servidor no ato do protocolo a atualização dos dados cadastrais no CNIS, bem               
como verificar a formação de elo quando da existência de mais de uma inscrição, sendo               
inseridos pelo menos dois telefones para contato com o requerente, e que os mesmos              
sejam anotados na capa do processo, a fim de, posteriormente, caso necessário, o Grupo              
de Trabalho com atribuição de análise e conclusão dos benefícios possa estabelecer            
comunicação. 

Após atualização de dados cadastrais no CNIS, o servidor deverá realizar o protocolo             
do requerimento no sistema específico, Prisma/Sibe sendo dispensado nesse momento a           
impressão do espelho de atualização dos dados cadastrais e do extrato dos Vínculos e              
Remunerações. 

No ato do protocolo do requerimento deverá ser impresso: 

1. Requerimento; 
2. Protocolo; 
3. Carta de exigências (se houver). 

A ordem de documentos nos processos deverá seguir conforme abaixo: 

1. Capa do Processo; 
2. Requerimento; 

a. No PRISMA, (opção 9 da habilitação); 
b. No SIBE, o Requerimento do BPC (Anexo I do Memorando-Circular 

Conjunto nº 3/DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/INSS, de 12 de janeiro de 2017). 
3. Procuração, Documento do procurador e Termo de Responsabilidade; 
4. Comprovante de Agendamento; 
5. Termo de opção de benefícios se for o caso 
6. Documento de identificação do requerente; 
7. Requerimento para pagamento em conta de depósito (se houver); 
8. Demais documentos apresentados para análise; 
9. Exigências cumpridas (quando houver). 
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8.1. Sistema Prisma 

Para o benefício salário-maternidade, relembramos  que não há necessidade do          
cadastro de NIT para a criança e poderá ser dispensado a inclusão do dependente no PRISMA,                
ficando para o GT de análise esta atribuição. 

Para o benefício de pensão por morte, deverá ser atualizado no CNIS tanto os dados do                
instituidor como os dados do titular do benefício e os dois deverão ser cadastrado no PRISMA.                
Os casos que envolverem pensão precedida e que tiverem apenas a habilitação de 01 (um)               
dependente deverão ser concluídos na própria APS, os demais casos encaminhados ao Grupo             
de Trabalho. 

Os requerimentos que demandarem a análise de período de atividade especial deverão            
ser tramitados para o Grupo de Trabalho para análise e lançamento dos formulários de              
reconhecimento de períodos laborados em condições especiais (PPP e antigos formulários). 

Para realização das entrevistas dos requerimentos de benefícios rurais será  utilizado o            
formulário do Anexo I da Portaria 91 PRES/INSS de 19.01.2017 e posteriormente encaminhado             
ao GT.  Os processos de segurados especiais indígenas deverão ser concluídos na APS, bem              
como outras situações que dispensam a realização de entrevistas poderão ser formatados e             
concluídos na APS. 

O cadastro de exigência, quando houver, deverá ser realizado no momento do protocolo             
do benefício, todavia, independente de haver exigências ou não, no PRISMA deverá ser             
cadastrada exigência específica utilizando a opção 08 “Aguardando Resposta Expediente”          
no campo “Tipo de Exigência” do sistema, com o seguinte texto: 

“Processo em análise. A decisão do processo será encaminhada ao endereço           
cadastrado do requerente”. 

Caso seja apresentado PPP pelo requerente, verificar se o referido documento contém            
ao menos os campos abaixo devidamente preenchidos: 1. Data de Emissão do PPP (deve ter               
sido emitido a partir de 01/01/2004); 2. NIT do responsável pela emissão do PPP; 3. Carimbo                
da empresa; 4. Nome do responsável pela emissão do PPP; 5. Assinatura do responsável pela               
emissão do PPP. 
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8.2. Sistema Sibe 

 

Para os benefícios assistenciais (LOAS), o Anexo I do Memorando Circular Conjunto nº             
3/DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/INSS, de 12 de janeiro de 2017, que trata do requerimento do BPC             
e composição do grupo familiar deverá ser apresentado preenchido e assinado no protocolo  do              
benefício, mas somente se faz necessário atualizar  os dados cadastrais no CNIS do             
requerente, os componentes do grupo familiar, quando houver, serão atualizados          
posteriormente pelo GT no polo a ser definido pela GEX, bem como as consultas ao Sistema                
Cadastro Único (V7), logo tais consultas não serão feitas no protocolo. 

Também deverá ser perguntado se o interessado é cadastrado no CadÚnico e se o              
mesmo atualizou este cadastro recentemente. Será habilitado o processo no SIBE somente            
com os dados do requerente e representante legal e será vinculado a exigência “Aguardando              
resposta de expediente”. Caso seja possível, agendar avaliação social e perícia médica. 

É essencial que o processo de BPC/LOAS esteja instruído com os documentos de             
todos os membros do grupo familiar: Documento de Identificação válido com foto para os              
maiores de 16 (dezesseis) anos, certidão de nascimento para os menores e CPF para todos. 

Recebida a documentação (requerimento e composição do grupo familiar) e feitas as            
devidas atualizações no cadastro do requerente, o mesmo deverá ser questionado se possui             
inscrição no CadÚnico e caso a resposta seja negativa será aberta uma exigência nos moldes               
do Anexo V do Memorando-Circular Conjunto nº 3/DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/INSS, de 12 de           
janeiro de 2017. 

Dada a resposta positiva e possuindo o requerente à inscrição, o servidor fará a             
seguinte questionamento: 

“Você atualizou seu CadÚnico recentemente?”.  
Diante da resposta negativa, o servidor  deverá orientar  o requerente a atualizar o seu              

cadastro do CadÚnico no Centro de Referência de Assistência Social no município (Anexo V do               
Memorando-Circular Conjunto nº 3/DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/INSS, de 12 de janeiro de 2017). 

Inexistindo qualquer exigência quanto ao CadÚnico ficará sob responsabilidade do          
Grupo de Trabalho a consulta ao V7 e o preenchimento do Anexo II do Memorando-Circular               
Conjunto nº 3/DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/INSS, de 12 de janeiro de 2017, a fim de que a              
informação seja ratificada por parte do requerente, que será convocado posteriormente pelo            
Grupo de Trabalho. 

Os agendamentos da avaliação social e perícia médica ficará  a cargo do GT de              
análise, excetos os requerimentos com DER anterior a 04/01/2017 que seguirão o fluxo normal              
da APS.  

9. ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS 

Os processos dos benefícios protocolados deverão ser organizados em caixas,          
separando os com exigência dos sem exigência cadastrada. 
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A fim de buscar a melhor gestão documental, a separação dos processos com             
exigência cadastrada deverá ser realizada considerando a data de habilitação, criada uma            
caixa para cada dia, enquanto que para os processos sem exigência cadastrada, a orientação              
é que a separação dos processos seja feita em caixas por 02 (dois) meses consolidados,               
considerando a DER, exceto para os casos em que houver análise de atividade especial e               
LOAS. 

Os processos que tratarem de análise de atividade especial que não estiverem com             
exigência cadastrada devem ser separados em caixa específica, haja vista que os mesmos             
serão tratados pelo Grupo de Trabalho. 

 

As exigências cadastradas por ocasião do protocolo do benefício deverão ser           
concluídas na própria agência. E uma vez cumprida a exigência, o processo deverá ser              
colocado na caixa da respectiva DER. 

Caso ocorra alguma instabilidade nos sistemas solicitamos aos gerentes das APS           
registrarem-na no Sistema SIM, bem como adotar os procedimentos padrões vigentes. Fica            
autorizada no período de instabilidade o recebimento dos requerimentos por meio de protocolo             
manual conforme Anexo. Nos casos de requerimentos de Benefício de Prestação Continuada            
da Assistência Social - BPC, utilizar o Anexo I do Memorando-Circular Conjunto nº             
3/DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/INSS, de 12 de janeiro de 2017 

10. ENVIO PARA O GRUPO DE TRABALHO 

Para a formalização dos protocolos de benefícios, o servidor deverá observar o disposto             
na Orientação Interna nº 170 DIRBEN/INSS, de 28 de junho de 2007. Os processos físicos               
gerados deverão ser protocolados no sistema SIPPS com a identificação do número do             
benefício. 

O encaminhamento via SIPPS flui com maior celeridade e praticidade quando realizado            
por setor e distribuído na proporção de um BRDP por caixa facilitando o recebimento dos               
processos pelo grupo de trabalho (GT). Os processo devem ser enviados para OL do Serviço               
de Benefícios da respectiva GEX onde será desenvolvido o GT. 
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A medida que o GT for concluindo seus trabalhos de análise deverá devolver via SIPPS               
os processos a APS de origem. A devolução dos processos concluídos à APS de origem será                
de responsabilidade da Gerência Executiva.  
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11. ORIENTAÇÕES QUANTO A ANÁLISE  

As orientações a seguir tem o objetivo de auxiliar o desenvolvimento dos trabalhos             
realizados pelo GT com relação à análise dos processos visando fornecer celeridade e             
padronização. 

11.1. O que imprimir na análise do requerimento: 

1. Extratos do CNIS; 
2. Extrato do Tempo de Contribuição (PRISMA); 
3. Resumo da Concessão/ Indeferimento (PRISMA); 
4. Carta de Concessão/ Indeferimento; 
5. Despacho PDR (PRISMA, exceto CTC); 

11.2. Como organizar os documentos no processo: 

1. Extrato CNIS para SIBE dos envolvidos; 
2. Formulários específicos para benefícios (declaração de dispensa de empregada,         

declarações de união estável ou separação de fato para BPC, análise de            
atividade especial, etc); 

3. Extrato do Tempo de Contribuição (PRISMA) ou Declaração de Grupo Familiar           
(SIBE); 

4. Resumo da Concessão/ Indeferimento (PRISMA); 
5. Carta de Concessão/ Indeferimento; 
6. Despacho PDR (PRISMA, exceto CTC) - Para despachos conclusivos, utilizar o           

sistema PDR. 

12. SALÁRIO MATERNIDADE 

O salário-maternidade será pago diretamente pelo INSS à segurada doméstica, avulsa,           
contribuinte individual, segurada especial, facultativa e a empregada de MEI, inclusive aquelas            
em período de graça.  

A partir de 23/01/2014 é devido o benefício ao cônjuge ou ao companheiro             
sobrevivente, em caso de falecimento de segurado que fazia jus ao benefício de             
salário-maternidade, desde que possua qualidade e carência, observado o prazo para           
requerimento (art. 342 e ss da IN 77/2015) 

A partir de 25/10/2013, ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de               
adoção de crianças até 12 anos incompletos, desde que haja afastamento da atividade, terá              
direito ao benefício. 
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Quando se tratar de requerente com ocupação, exclusivamente em cargo de comissão,            
declarado em Lei de livre nomeação e exoneração, bem como, de segurado(a)            
desempregado(a), em vistas de avaliar a causa de rescisão e responsabilidade pelo            
pagamento, para contratos com prazo determinado e indeterminado, observar orientações do           
Memorando-Circular n.º 25 DIRBEN/INSS de 20 de julho de 2015. 

O anexo II do Memorando-Circular n.º 25 DIRBEN/INSS de 20 de julho de 2015, será               
de utilização obrigatória para identificar a forma de extinção do contrato de trabalho, em caso               
de seguradas desempregadas em manutenção da qualidade, para definir a responsabilidade           
pelo pagamento do INSS ou do empregador. 

Observar procedimentos a serem utilizados quando for identificado o exercício da           
atividade remunerada durante o período de duração do benefício, constantes no Memorando            
acima citado. Entretanto, dentro do Projeto Parâmetros, o servidor que identificar essa situação             
deverá proceder conforme abaixo: 

● Se identificada atividade ou recolhimentos a partir da DIB mas que se encerre antes do               
fim do salário maternidade, deverá ser alterada manualmente a DIP do benefício para a              
data imediatamente posterior ao fim da contribuição e inserida a data da última             
remuneração em “*opções especiais” no sistema PRISMA, ressaltando que o sistema           
está adequado conforme relatório da versão 9.5i de 26/07/2016; 

● Se identificada atividade ou recolhimento em períodos descontínuos ou após a DIB até             
a DCB dentro do intervalo de duração do benefício, deverá ser comandada consignação             
desses períodos no percentual de 100% do valor indevido (código 92 no PRISMA); 

● Se identificado que houve atividade durante todo o período compreendido entre a DIB e              
DCB o benefício deve ser indeferido pelo motivo 172 (não afastamento do trabalho ou              
da atividade desempenhada); 

● Recolhimentos como segurado facultativo entre a DIB e a DCB não serão considerados             
como retorno à atividade. 

Quando houver necessidade de acerto de vínculos, apenas no interesse de reconhecer            
o direito ao benefício, será solicitado em exigência a apresentação dos documentos, com base              
nos arts. 51 a 61, seus itens e parágrafos da IN 77/2015. 

A comprovação da atividade, será feita através de pesquisa do extrato previdenciário,            
via CNIS CONSULTA/EXTRATO SIBE. 

13. APOSENTADORIAS 

13.1. Aposentadoria por Idade 

● Idade mínima: Homens 65 anos/Mulheres 60 anos, com redução de 5 anos para 
trabalhadores rurais e para pessoas com deficiências abrangidas pela Lei 
Complementar 142 de 08 de maio de 2013. 

● Carência: 180 contribuições ou tabela progressiva do anexo XXVI da IN 
77/2015, para os que ingressaram no regime geral até 24/07/1991. 
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13.2. Aposentadoria por Tempo de Contribuição 

● Tempo de Contribuição para aposentadoria integral: Mulher 30 anos, homens 35 
anos, com redução de 5 anos para professores e redução de 10, 6 ou 2 anos 
para pessoas com deficiência abrangidas pela Lei Complementar 142 de 08 de 
maio de 2013. 

● Tempo de Contribuição para aposentadoria proporcional: trinta anos, se homem, 
e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, acrescido de 40% do tempo 
que faltava em 16 de dezembro de 1998. 

● Idade mínima para Aposentadoria Proporcional: 53 anos para homens e 48 para 
Mulheres. 

13.3. Consultas e Acertos CNIS 

Sempre observar se a data de entrada do requerimento (DER) está de acordo com a               
data de solicitação do agendamento e, caso necessário, oportunizar a possibilidade de            
reafirmação da DER se preenchido os requisitos após a data da solicitação do benefício              
através do termo de opção conforme anexo. 

Caso identificado que o requerente preenche todos os requisitos para mais uma espécie             
de benefício, este deverá ser convocado pelo Grupo de Trabalho para fazer a opção mediante               
Termo Específico (IN 77/2015 art.688). 

Importante também observar se a forma de filiação no PRISMA está de acordo com os               
vínculos constantes nos documentos e no CNIS. 

Consultar painel cidadão no Portal CNIS, verificando dados cadastrais, vínculos,          
remunerações, contribuições, atividades, microfichas, benefícios e imprimir as consultas.         
Identificado pela documentação que a concessão do benefício será possível, efetuar os acertos             
devidos, com especial atenção a: 

● Vínculos extemporâneos; 
● Vínculos comprovados mediante documentação e inexistente no sistema,        

independente de prova do efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias; 
● Vínculos com datas divergentes do constante na documentação apresentada; 

No âmbito do Projeto Parâmetros serão dispensadas atualizações de vínculos e demais            
acertos nos casos em que for identificado de plano que o titular não preenche os requisitos                
para concessão. 

Não há necessidade de atualização ou encerramento de atividades para conclusão do            
processo de aposentadorias de trabalhadores urbanos. 

Vínculos extemporâneos concomitantes e sem remuneração dispensam o tratamento. 

A inclusão de microfichas no CNIS será feita somente caso o benefício seja concedido. 

Identificado recolhimento como contribuinte individual, feito em valor menor que o           
salário-mínimo da época, deverá ser oportunizado ao requerente a possibilidade de           
complementação para que sejam computados os respectivos períodos, desde que seja           
indispensável a concessão do benefício. 
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13.4. Validação do recolhimento baixa renda 

Para os casos de análise de benefícios que envolvem contribuições na condição de              
Facultativo Baixa Renda - FBR - (códigos 1929 ou 1937), a partir da competência 09/2011               
conforme Lei 12.470 de 31 de agosto de 2011, o servidor deverá consultar no Portal CNIS no                 
Campo “Extrato para SIBE”, clicando no ícone “$” para detalhar as contribuições nas quais              
aparecerá a pendência PREC-FBR. Após verificadas as contribuições que devem ser           
analisadas para validá-las, deve-se verificar os seguintes itens: 

● Contribuinte deve estar cadastrado no Cadúnico (art. 21 § 4º da Lei 8.212 de 24 de                
julho de 1991); 

● O cadastro/atualização não pode ser superior a dois anos (art. 7° do Decreto nº 6.135               
de 26 de junho de 2007); 

● Renda familiar não pode ser superior a dois salários mínimos (art. 21 § 4º da Lei 8.212                 
de 24 de julho de 1991); 

● Não pode possuir renda pessoal de qualquer natureza (art. 21 § 2º n. II al. ‘b’ da Lei                  
8.212 de 24 de julho de 1991); 

Na consulta ao Cadúnico observar no histórico se houve alterações de renda ou grupo              
familiar dentro do período de contribuição. Verificar roteiro de utilização do sistema V7:  

O Anexo II do Memorando-Circular Conjunto nº 57 /DIRBEN/DIRAT/INSS, disponibiliza          
um tutorial completo para fins de identificação e validação das contribuições FBR.  

Sugerimos que no grupo de trabalho seja convocado pelo menos um servidor com             
conhecimento e domínio de utilização do sistema Cadúnico V7 e, nos casos que não seja               
possível, orientamos solicitar apoio da Seção de Administração de Informações de           
Segurados(SAIS). 

13.5. Empregado Doméstico 

Caso haja informações migradas do sistema E-Social, como extemporâneas, o acerto           
será feito no CNIS da mesma forma que nos demais empregados – através do requerimento               
“Validar Extemporaneidade” no Painel Cidadão do Portal CNIS (Memorando-Circular Conjunto          
nº 8 /DIRBEN/DIRAT/INSS, de 14 de março de 2017). 

Para contratos encerrados antes de 10/2015 deverá ser incluído contrato de trabalho no             
Portal CNIS. Na análise da CTPS observar se a mesma é contemporânea ao período do               
vínculo. Observar que o empregado doméstico passou a ser segurado do regime geral a partir               
da competência 04/1973 com a vigência do Decreto 71.885 de 09 de março de 1973. 

13.6. Vínculo com Órgãos Públicos  

No caso de servidor público estadual, distrital ou municipal que exerce/exerceu cargo            
comissionado, a partir da Emenda Constitucional n. 20 de 15 de dezembro de 1998, o meio de                 
prova para a atividade é o formulário conforme anexo VIII da IN 77/2015. 

Também o servidor público federal que exerce cargo comissionado a partir da Lei 8.647              
de 13 de abril de 1993, deverá comprovar sua condição mediante apresentação do formulário              
conforme o anexo VIII da IN 77/2015. 
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Já o agente político exercente de mandato eletivo no período de 01/02/1998 a             
18/09/2004, a convalidação dos vínculos/remunerações deverá observar o fluxo disposto no           
Memorando Circular nº 10/PRES/INSS de 30 de abril de 2015. 

Caso seja apresentada Certidão de Tempo de Contribuição proceder a inclusão no            
sistema PRISMA, após conferência dos seguintes itens: 

● Dados cadastrais do servidor; 

● A CTC expedida a partir de 16/05/2008 deverá seguir o modelo anexo à Portaria nº 154 
MPS de 16 de maio de 2008; 

● Observar se a CTC está destinada para utilização no INSS; 

● Checar se consta informação sobre Lei de instituição do regime próprio; 

● Checar se foi expedida e/ou homologada pelo órgão gestor do RPPS. 

13.7. Observações 

O Prestador de serviço com contribuições extemporâneas após 04/2003 deverá          
comprovar as remunerações mediante apresentação dos documentos constantes no artigo 38           
da IN 77/2015. 

Identificado recolhimento como contribuinte individual feito em percentual de 11% e 5%            
deverá ser oportunizado ao requerente a possibilidade de complementação, para que sejam            
computados os respectivos períodos para aposentadoria por tempo de contribuição (art. 234            
Parágrafo único da IN 77/2015). 

Quando houver apresentação de Certidão de aluno-aprendiz, observar o disposto no           
art. 78 da IN 77/2015. 

A comprovação dos vínculos/remunerações de empregados urbano ou rural, deverão          
ser atualizados no Portal CNIS, com base nos documentos listados no artigo 10º, inciso II, da                
IN 77/2015. 

A comprovação do vínculo empregatício e da remuneração do segurado trabalhador           
avulso far-se-á por meio de certidão emitida pelo Sindicato de Trabalhador Avulso ou Órgão              
Gestor de Mão de Obra e documentos contemporâneos em que constem à duração do trabalho               
e a condição em que foi prestado, referente ao período certificado. 

14. ANÁLISE DE ATIVIDADE ESPECIAL 

Preliminarmente, antes de analisar a atividade especial, é essencial acertar todos os            
vínculos no CNIS, para evitar erros posteriores no PRISMA. 

14.1. Analisando o PPP 

Verificar se a profissão descrita na CTPS (na pág. de “Contrato de Trabalho” e na pág.                
de “Alteração de Salários”) corresponde àquela descrita no PPP/ Formulários. 

Verificar se o PPP é válido para análise: Se foi emitido a partir de 01/01/2004; se foi                  
emitido por quem de direito: 
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● Empregado = Empresa 
● Avulso portuário = Órgão Gestor de Mão-de-Obra (OGMO); 
● Avulso não portuário = Sindicato da categoria; 
● Cooperado filiado = Cooperativa de trabalho ou produção; 

Para enquadramento de Contribuinte Individual (ex-Autônomo) até 28/04/1995, não é          
exigido PPP ou Formulário, mas sim provas ano a ano. 

14.2. Necessidade de Análise de Atividade Especial pela SST 

É essencial observar os critérios antes de encaminhar os benefícios à SST, assim, não              
é necessário encaminhar a análise de atividade especial à SST nos seguintes casos: 

a) Se no PPP não há descrição de agentes nocivos; 

b) Se não há enquadramento pela atividade para vínculos posteriores a 28/04/1995; 

c) Se o PPP foi emitido por quem não podia emiti-lo (p.ex escritórios de segurança do 
trabalho ou sindicatos); 

d) Se no PPP consta o Ruído como único agente nocivo, e ele está abaixo dos limites 
para enquadramento: 

● Até 05/03/1997: menor que 80 dB(A); 
● Entre 06/03/1997 e 18/11/2003: menor que 90 dB(A); 
● Desde 19/11/2003: menor que 85 dB(A). 

Obs¹.: Ruído ≠ Ruído de Impacto 

Obs².: Caso haja exposição a Ruído mais outros agentes nocivos (elementos químicos,            
biológicos, físicos ou associação desses) deve-se encaminhar para análise pela SST 

14.3. Analisando Formulários Antigos 

Para os Formulários anteriores ao PPP (DISES-BE, DSS-8030, DIRBEN 8030, etc), 
deve-se observar se foram emitidos até 31/12/2003. Oss formulários antigos, também, 
deveriam ser emitidos com autorização expressa da empresa:  

● se o emissor fosse empregado da empresa, deveria ser apresentada procuração 
ou Declaração que confirme a autorização para emitir o formulário;  

● já se o assinante for sócio da empresa, apresentar cópia do Contrato Social que 
confirme que esse sócio tem poder de gestão. 

Junto aos formulários antigos, deve-se exigir Laudos Técnicos nos seguintes casos: 

● Agente nocivo ruído, sempre necessário; 
● Demais agentes nocivos, necessário entre 14/10/1996 e 31/12/2003; 
● Se o enquadramento for somente pela atividade, não é necessário apresentar os 

laudos. 
 
Necessário observar ainda os seguintes pontos: 
a) O Laudo deverá vir acompanhado sempre de cópia do CRM/CREA do médico/             

engenheiro que efetuou a perícia que o originou 
b) O laudo deve dizer claramente qual a data e local de realização da perícia que o                 
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originou 
c) Se o médico/engenheiro não for empregado da empresa verificar no laudo se ele foi               

acompanhado por um funcionário da empresa (deve haver nome, função e assinatura no             
laudo); 

d) Se o Laudo for individual deverá vir acompanhado de autorização da empresa para o               
médico/ engenheiro que fez o laudo e não é empregado (procuração específica ou declaração              
da empresa) - se o médico/ engenheiro é empregado da empresa, não é necessário apresentar               
esta declaração; 
 

Laudos permitidos Laudos não permitidos 

Comunicação de Acidente do Trabalho-CAT. 
Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional-PCMSO; 
Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao 
Benzeno-PPEOB; 
Programa de Proteção Respiratória-PPR; 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais-PPRA; 
Programa de Gerenciamento de Riscos-PGR; 
Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 
Indústria da Construção-PCMAT; 
Laudos da Delegacia Regional do Trabalho, da Justiça do 
Trabalho  – até 28/04/1995; 
Laudos da Fundacentro (desde que esteja contemplado o 
setor de trabalho do requerente) – até 28/04/1995; 
Laudos Individuais acompanhados de autorização da 
empresa para o médico/ engenheiro emissor 

Laudo elaborado por solicitação do 
próprio segurado; 
Laudo relativo à atividade diversa à 
do segurado (exceto quando 
efetuada no mesmo local/ setor); 
Laudo relativo a equipamento ou 
setor similar; 
Laudo realizado em localidade 
diversa daquela em que houve o 
exercício da atividade; 
Laudo realizado em empresa 
diversa daquela em que o segurado 
trabalhou ou trabalha 

14.4. Habilitação de Atividade Especial 

No PRISMA, acessar a opção 2 “Tempo de Contribuição” → na tela de vínculos, digitar               
a letra I “Incluir novo documento” → Dentre as opções de documento, selecionar Atividade              
Especial → Escolha as opções conforme o meio de prova VÁLIDO apresentado → Após o               
cadastro do documento, o PRISMA abrirá uma tela para Cadastro de Períodos e             
Enquadramento (basta colocar as datas iniciais e finais de vínculo conforme o documento que              
o próprio PRISMA buscará o vínculo). 

Obs¹.: É comum o cidadão apresentar PPP de empresas diversas para períodos            
diversos. Assim, é desnecessário abrir um novo documento para cada PPP, nesse caso             
quando cadastrar os PPP, escrever “PPP diversos, variados, etc”. 

Obs²: Não se pode cadastrar formulários diversos sob o mesmo documento, se o             
requerente apresenta um PPP e um DSS 8030 deverá ser aberto um documento novo para               
cada formulário na tela de tempo de contribuição. 

Para encaminhamento para Perícia Médica (enquadramento pela atividade entre         
29/04/1995 e 05/03/1997 e enquadramento pelo agente nocivo), não serão preenchidos os            
campos de atividade somente será cadastrada a Data de Encaminhamento para navegar entre             
os campos sem preencher nada, basta ir clicando ENTER até o final e depois selecionar o                
campo 19 e digitar a data do encaminhamento. 
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Para enquadramento por Atividade feito pelo servidor até 28/04/1995, cuja análise é            
feita pelo servidor administrativo, após colocar a data base (campo 11), deverá ser escolhida a               
norma que embasa o enquadramento conforme as opções abaixo: 

DATA FIM ATÉ 05/03/1997 Enquadramento pelo Agente Nocivo descrito no Decreto 83.080/1979 
-  uso pela SST) 

 DATA FIM ATÉ 28/04/1995 Enquadramento pela ATIVIDADE conforme Anexo II do Decreto 
83.080/1979 (uso pelo servidor administrativo) 

DATA FIM ATÉ 05/03/1997 Enquadramento pela ATIVIDADE conforme Anexo II do Decreto 
53.813/1964 (uso do servidor  administrativo E/OU da SST) 

DATA FIM APÓS 06/03/1997 Enquadramento pelo Agente Nocivo descrito no Anexo IV do Decreto 
3.048/1999 (uso pela SST) 

Obs.: Quando houver dúvida em algum campo, basta digitar “ ? ” que se abrirá opções                
de preenchimento. 

Selecionada a norma adequada, o PRISMA preencherá o campo “13” (Decreto), caberá            
escolher qual a atividade em que o segurado se enquadra, no campo “14” (Código Anexo) –                
para tal, basta digitar o código correspondente à atividade enquadrada conforme os anexos dos              
Decretos devidos ou, em caso de dúvida, digitar “ ? ” no campo, que o sistema PRISMA abre o                   
leque de opções para seleção (o servidor só pode usar aqueles códigos que começam com               
2.x.x. - os códigos que começam com 1.x.x- agentes nocivos - são de uso da SST). 

Os campos 15 (Código per. Quadro) e 16 (Data avaliação) são de uso da SST – pule                 
esses campos pressionando ENTER. Para determinar se o período foi enquadrado ou não,             
basta digitar no campo “17” a letra S se o período é enquadrado como tempo de atividade                 
especial e N se não o for. Se o período foi enquadrado, o sistema abrirá uma janela para                  
escolha da origem da decisão – escolha a opção NORMAL, que corresponde ao             
enquadramento em processo administrativo do INSS. 

Por fim, é importante atentar para um caso específico muito comum, o mesmo vínculo              
laboral do segurado poderá possibilitar enquadramentos diversos, seja pela atividade, seja pelo            
agente nocivo. Nesse caso, ao cadastrar a atividade especial no PRISMA, devemos            
fracioná-las para possibilitar as análises de acordo com os períodos. 

1º) Pelo AGENTE NOCIVO: Sempre pela SST 

2º) Pela ATIVIDADE:  

● Até 28/04/1995, pelo servidor administrativo 

● Entre 29/04/1995 e 05/03/1997, pela SST 

15. BENEFÍCIOS RURAIS 

15.1. Análise da documentação 

A comprovação da atividade rural deverá atender orientações constantes nos arts. 47 a             
54 da IN 77/2015. 
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Os documentos arrolados no art. 47 da IN 77/2015, com exceção da Declaração             
Sindical e da Certidão da FUNAI, por si só, fazem prova plena da atividade rural para todos os                  
membros do grupo familiar, para o ano a que se referir. 

A partir da IN 77/2015 o documento de prova material para comprovar atividade rural na               
condição de segurado especial deverá ser apresentado ano a ano ou corroborado por             
declaração sindical. 

A IN 77/2015 trouxe novamente o comprovante de pagamento do ITR como prova             
plena. 

Os documentos de comprovação da atividade rural não precisam, necessariamente, vir           
com a profissão expressa, bastando a existência de qualquer elemento, informação ou dado             
que evidencie o exercício da atividade rural, como, por exemplo, uma certidão de nascimento              
indicando um bairro rural como local de nascimento, comprovantes de que estudou em escola              
rural e etc (Art. 106 IN 77/2015). 

Apresentada a declaração sindical, verificamos se existe no processo pelo menos um            
documento de início de prova material, sendo suficiente para a homologação do período nela              
constante, conforme a regra estabelecida no art. 111 da IN 77/2015, portanto, não será              
necessária a apresentação de documentos ano a ano, ou mesmo condicionar a homologação à              
apresentação de início, meio e fim de documentos dentro do período da declaração, haja vista               
que na IN 77/2015 não consta tal necessidade para a comprovação da atividade rural para               
benefícios rurais. 

O documento hábil para a homologação da declaração sindical não precisa,           
necessariamente, ser contemporâneo ao período objeto da comprovação da atividade rural,           
podendo este ser anterior (nunca posterior ao período). 

Na hipótese de períodos intercalados de exercício de atividade rural e urbana o             
requerente deverá apresentar um documento de início de prova material do exercício de             
atividade rural após cada período de atividade urbana. 

Caso os documentos apresentados não sejam suficientes para comprovar o tamanho           
da área ou da embarcação utilizada, para desenvolvimento da atividade, assim como para             
comprovar a identificação do proprietário por meio do nome e CPF, deverá ser apresentada              
declaração de propriedade rural constante do anexo XLIV da IN 77/2015. 

O enquadramento na condição de segurado especial a partir de 23 de junho de 2008,               
data da vigência da Lei nº 11.718, de 2008, está condicionado à comprovação da atividade               
rural em área contínua ou não de até quatro módulos fiscais. 

15.2. Consulta CNIS 

O servidor responsável pela análise dos benefícios deverá realizar as consultas ao            
Sistema Portal CNIS, objetivando com isso identificar possíveis vínculos empregatícios e/ou           
atividades incompatíveis com a condição de segurado especial. Na análise do extrato deve-se             
levar em consideração: 

a) Existência de vínculo concomitante com período rural; 

b) Existência de atividade discrepante com a condição de segurado especial –            
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especialmente atividade de empresário, autônomo e contribuinte individual em aberto; 

c) Vínculos sem data de rescisão; 

d) Vínculos com Órgãos Públicos, sujeitos ou não a RPPS; 

e) Empresas em nome do requerente (no Portal CNIS, Consultar>Empregador>CPF). 

Ocorrendo qualquer um desses casos, e não havendo documentos suficientes no           
processo, o servidor deverá solicitar a documentação necessária. 

Quando se tratar de CAFIR/SEAP pendente e CAFIR/SEAP negativo a regularização           
deverá ser realizada com base em orientações constantes no Memorando-Circular nº           
12/DIRBEN/INSS de 17 de março de 2015. Para períodos positivos deverá ser realizada a              
ratificação através do formulário anexo nº XL da IN 77/2015 ou através do resumo de tempo                
de contribuição. 

15.3. Nova Entrevista Rural 

A entrevista rural está normatizada nos arts. 112 e 113 da IN 77/2015. Conforme a               
normatização, a entrevista rural é dispensada para: 

● Indígena; 

● Empregado e Contribuinte Individual Rural que comprovem essa condição, para 
períodos posteriores a 31/12/2010; ou 

● Nas hipóteses previstas de migração de períodos positivos de atividade de segurado 
especial, na forma do art. 120. 

No desenvolvimento do trabalho dentro do Projeto Parâmetros II deverá ser utilizada o             
novo modelo de entrevista conforme Portaria nº 91 /PRES/INSS de 19/01/2017 anexos I e II. A                
entrevista poderá ser realizada no mesmo dia do protocolo do benefício ou em outro momento,               
de acordo com a organização e necessidade de cada local de atendimento. 

Quando for identificado mais de um período de atividade rural ou forma de ocupação              
diferentes deverá ser realizada uma entrevista para cada período. 

Durante a realização do Projeto Parâmetros II ficará dispensada a emissão de parecer             
conclusivo relativo à entrevista rural. Após a realização da entrevista o servidor deverá imprimir,              
colher assinatura do segurado e anexar a mesma ao processo. 

Para registro da entrevista dentro do sistema PRISMA deverá o servidor incluir na             
primeira tela a seguinte frase “Entrevista realizada de acordo com a PORTARIA Nº 91              
/PRES/INSS, DE 19 DE JANEIRO DE 2017 e anexada ao processo” em seguida gravar as               
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próximas telas em branco.

 

16. PENSÃO POR MORTE 

A pensão por morte é o benefício pago pelo INSS aos dependentes do segurado em               
razão de morte, inclusive presumida ou por ausência, esta, mediante sentença judicial, em             
decorrência de acidente do trabalho ou doença ocupacional, objetivando suprir o meio de             
subsistência dos mesmos. 

Se a Certidão de Óbito contiver informações suficientes para identificar o Instituidor no             
CNIS, bem como para acertar seus dados cadastrais básicos, não será necessário exigir             
documentos pessoais (SISCON 7417 e 3861). 

A pensão por morte tem duração máxima variável, conforme a idade e categoria do              
beneficiário. No caso de cônjuge, companheiro e cônjuge divorciado/separado que recebia           
pensão alimentícia a duração do benefício, será: 

Duração do Benefício Situação 
04 Meses Instituidor com menos de 18 meses 

de carência OU Menos de 02 anos de 
união  estável/ casamento 

Variação conforme a Idade do beneficiário: 
● 03 anos: idade menor que 21 anos 
● 06 anos: idade entre 21 e 26 anos 
● 10 anos: idade entre 27 e 29 anos 
● 15 anos: idade entre 30 e 40 anos 
● 20 anos: idade entre 41 e 43 anos 
● Vitalícia: idade igual ou maior que 44 

anos 

● Caso Instituidor tenha 
carência igual ou maior que 18 
meses E união estável/casamento 
igual ou maior que  02 anos 
(exigências cumulativas); 

● Morte do Instituidor por 
Acidente. 
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Dependente Inválido: pelos prazos acima ou 
enquanto durar a invalidez, o que for maior 

 

17. AUXÍLIO RECLUSÃO 

Será devido o auxílio-reclusão aos dependentes do segurado privado da liberdade,           
desde que: 

● o mesmo mantenha qualidade de segurado na data da reclusão, não receba            
remuneração de empresa; 

● não esteja em gozo de benefício; 
● que o último salário de contribuição, tomado em seu valor mensal, na data da              

cessação das contribuições ou do afastamento do trabalho seja igual ou inferior            
aos valores fixados por Portaria Interministerial, atualizada anualmente. 

A comprovação da privação de liberdade, será feita através de documento emitido por             
autoridade competente, conforme Art. 382 § 2º da IN 77/2015, emitida a menos de 03 meses                
da DER. 

Será exigida a apresentação dos documentos do recluso somente quando for           
impossível identificá-lo ou quando for necessário acertar dados essenciais para a conclusão do             
processo (IN 77/2015 art. 384). 

No CNIS serão acertados somente os vínculos essenciais para o reconhecimento do            
direito. Necessário observar ainda os Memorandos-Circular DIRBEN/INSS nº 16 de 01 de julho             
de 2013, nº 12 de 30 de abril de 2014 e nº 17 de 07 de maio de 2015.  

18. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 

18.1. Documentos essenciais para análise 

Dados do vínculo com órgão público com RPPS, contendo:  

● Nome e CNPJ do órgão;  
● Data da posse;  
● Cargo e lotação do servidor; 
● Matrícula funcional do servidor no órgão público. 

As informações referentes ao vínculo com órgão público podem ser obtidas por:            
contracheque atualizado, ficha funcional do servidor, declaração do órgão público ou           
documento oficial, desde que haja tais informações. 

18.2. Habilitação de CTC 

Pesquisar PLENUS/CV3 por outras CTC's emitidas para o Requerente         
(BENEF⇢SISBEN⇢CTC⇢CTCNOM ou D CTCNOM). 

Verificar no CNIS qual a data de início do vínculo com RPPS (posse) e quais as                
contribuições de RGPS anteriores a essa. 
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18.3. Análise 

Para análise de CTC, verificar RESOLUÇÃO 339/PRES/INSS de 03/09/2013 e arts. 433            
a 453 da IN 77/2015. Observar especialmente  os seguintes itens: 

A. É proibida a contagem de tempo de contribuição no serviço público com o de              
contribuição na atividade privada quando concomitantes, exceto para os cargos          
acumuláveis no art. 37 XVI alíneas 'a' a 'c' da Constituição Federal; 

B. Não será permitida a contagem em dobro ou contagem de tempos com            
adicionais (atividade especial, benefícios de deficientes, quinquênios e outros,         
etc) - exceção no art. 447 da IN 77/2015; 

C. Mesmo que não haja a contagem de atividade especial para CTC, é essencial,             
quando solicitado, fazer a análise do direito à conversão do tempo em atividade             
especial ou tempo da LC 142/2013; 

D. Não será contado por um regime o tempo de contribuição utilizado para a             
concessão de aposentadoria por outro regime; 

E. No caso de atividades concomitantes no RGPS, quando o segurado estiver em            
débito em uma delas, não será devida a emissão da CTC para o período que               
abranger o débito, em nenhuma das atividades, ainda que uma esteja regular. 

F. Período de Empregado doméstico anterior a 02/06/2015, data da publicação da           
Lei Complementar nº 150/2015, somente poderá ser certificado se houver o           
recolhimento das respectivas contribuições, conforme o disposto no § 9º do art.            
130 do Decreto 3.048/99; 

G. Para Segurados que fazem recolhimento por conta própria (via GPS/ Carnê),           
são contadas somente as contribuições pagas sob as alíquotas de 20% os            
recolhimentos de 11% e 5% não são passíveis de contagem recíproca, exceto            
se complementados (Códigos GPS 20%: 1007; 1104; 1287; 1228; 1406; 1457;           
1503; 1554); 

H. Caso o Contribuinte Individual que preste serviço a empresa tenha retida           
contribuição inferior ao salário mínimo deverá complementar a diferença na          
alíquota de 20% para ter esse período contabilizado; 

I. Para vínculos com o RGPS cujo recolhimento não seja responsabilidade do           
segurado, sendo presumido o recolhimento das contribuições dele descontadas         
desde que devidamente comprovada (empregado, avulso, CI que presta serviço          
a empresa a contar de 04/2003, doméstico a contar de 02/06/2015); 

J. Ficar atento às particularidades dos Entes Públicos da região do GT –            
especialmente sobre averbação automática pelo Regime Instituidor, vínculo        
celetista convertido em estatutário, vínculo como servidor comissionado até         
15/12/1998, vínculo como vereador entre 1º/02/1998 e 18/09/2004. 

A CTC deverá ser assinada pelo servidor emitente e pelo coordenador do GT. Para              
entrega da Certidão durante a realização do GT, caso possível, o servidor ou estagiário do GT                
entrará em contato com o interessado via fone. 
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19. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC/ LOAS 

O fluxo de análise do BPC está definido, entre outros, no Memorando-Circular Conjunto             
nº 58 DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/PFE/INSS de 16 de novembro de 2016, Memorando-Circular          
Conjunto nº 62 DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/INSS de 30 de novembro de 2016, Portaria Conjunta            
nº 1 MDSA/INSS de 3 de janeiro de 2017 e Memorando-Circular Conjunto nº             
3/DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/INSS, de 12 de janeiro de 2017, com análise dos benefícios a partir             
da DER em 04.01.2017.  

19.1. Análise do Processo e CadÚnico 

● Atualizar/cadastrar os NITs de todos os integrantes do grupo familiar no CNIS; 

● Fazer as pesquisas no CNIS “Extrato para SIBE” de todos os integrantes do grupo              
familiar, imprimir e juntar no processo;  

● Somente consultar atividade no CNIS quando houver contribuições de Contribuinte          
Individual. Se na consulta de atividade constar atividade de empresário, poderá ser            
consultado no CNIS na Consulta Empregador para verificar se existe empresa para o             
CPF. Somente será realizada exigência nos casos de atividades abertas sem           
documentação no processo que possa concluir pelo encerramento da atividade; 

● O servidor deverá acessar o sistema V7 para consultar a família constante no CadÚnico              
pelo NIS ou dados do integrante da família.  

Caso a pessoa seja localizada no cadastro aparecerá na parte inferior a relação de              
todos os cadastros da família no CadÚnico. Somente os registros com o estado cadastral              
“CADASTRADO” devem ser considerados para análise. Caso nenhum registro seja          
encontrado, deve ser emitido carta de exigência formalizada por meio do anexo V do              
Memorando Circular Conjunto nº 3, de 12 de janeiro de 2017, para inclusão no CadÚnico. 
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Ao analisar as informações do V7 o servidor deverá observar o dado “data de              
atualização” que consta nos dados da família se é igual ou inferior a dois anos da data da                  
atualização do requerimento do benefício assistencial. Caso a data seja superior a dois anos,              
solicitar exigência conforme anexo V do Memorando Circular Conjunto nº 3, de 12 de janeiro de                
2017) para atualização do cadastro; 

 

Para o preenchimento do formulário da Declaração de Renda do Grupo Familiar (anexo             
II do Memorando Circular Conjunto nº 3, de 12 de janeiro de 2017), com os dados do V7 o                   
servidor deverá: 

● Clicar no botão “selecione a pessoa da família” marcar a pessoa que será colhida as               
informações - Selecionar apenas os componentes do grupo familiar do BPC, composto            
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pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a               
madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores              
tutelados.  

Importante: lembrar que todos os membros do grupo familiar do BPC devem compor a “família               
cadastro único”, porém o contrário não é verdadeiro: membro da “família cadastro único” pode              
não compor o grupo familiar do BPC. 

 

 

● Selecione “5 – documentos” e verifique se consta o CPF no cadastro, pois o CPF para                
fins de requerimento de BPC é obrigatório e deve estar preenchido para todos os              
componentes da “família BPC”. Caso não possua CPF, solicitar exigência (formulário           
“Solicitação de Cadastro ou Atualização de Dados do Cadastro Único” conforme anexo            
V do Memorando Circular Conjunto nº 3, de 12 de janeiro de 2017); 
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A partir das informações indicadas no sistema, transcreva os dados dos campos “nome             
da pessoa” e “número de inscrição do CPF” para os campos “CPF do requerente” e “nome do                 
requerente”, respectivamente do formulário. 

● Selecione “8 - trabalho e remuneração” para preencher os dados de renda do formulário              
(anexo II do Memorando Circular Conjunto nº 3, de 12 de janeiro de 2017). Os dados a                 
serem extraídos são dos campos 8.05 e 8.09 (subitens: 1, 2, 3, 4, 5) do CadÚnico e                 
lançados no formulário nos campos de remuneração do trabalho e demais rendas            
contabilizadas (coluna esquerda do formulário), conforme orientação do anexo IV do           
Memorando Circular Conjunto nº 3, de 12 de janeiro de 2017; Os dados do SUB               
relativo a pensão especial de natureza indenizatória e BPC LOAS espécie 88, quando o              
requerente for idoso; do CNIS relativo a rendimentos decorrentes de contrato de            
aprendizagem de até dois anos serão lançados na coluna direita do formulário referente             
ao valor a ser deduzido. 

 

Os procedimentos acima citados para consulta no V7 de ‘documentos’ e ‘trabalho e             
remuneração’ devem ser feitos para todos os integrantes do grupo familiar. 

19.2. Análise da Renda do Grupo Familiar 

Após as consultas, deverá ser preenchido pelo servidor o formulário de Declaração de             
Renda do Grupo Familiar. Compete ao GT a convocação do requerente/ representante legal             
para ratificar as informações contidas no V7 e descritas no referido formulário. 
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Caso o requerente/representante legal não ratifique as informações no formulário de           
Declaração de Renda do Grupo Familiar, o servidor deverá emitir carta de exigências,             
conforme anexo V do Memorando Circular Conjunto nº 3, de 12 de janeiro de 2017, para                
atualização no CadÚnico. Cumprida a exigência, deverá ser feita nova consulta, preenchimento            
de novo formulário de Declaração de Renda do Grupo Familiar e nova convocação do              
requerente/ representante legal para ratificação. 

Ratificada a informação no formulário, caberá a inclusão de dados no SIBE. Importante             
ressaltar que, havendo divergência entre a renda informada no CadÚnico e a identificada no              
CNIS ou SUB, deverá ser considerada a maior renda. 

● Exemplo 1 - Renda migrada no CNIS/SUB de R$ 1.000,00, mas renda declarada             
no CadÚnico de R$ 800,00: prevalecerá a renda do CNIS/SUB, que é a maior;  

● Exemplo 2 - Renda migrada do CNIS/SUB de R$ 800,00, mas renda declarada             
no CadÚnico de R$ 1.000,00: lançar a diferença de R$ 200,00 no SIBE como              
‘renda declarada’, considerando que a renda no CNIS/SUB é migrada          
automaticamente para o SIBE.. 

Se verificado renda inferior a 1/4 do salário-mínimo, concluir o processo com a             
concessão (B/88) ou agendar análise técnica do serviço social e perícia médica (B/87), com              
notificando o requerente/ representante legal sobre as datas agendadas. Ressaltamos ser           
desnecessário o envio do processo físico à avaliação social/perícia médica. 

Entretanto, se a renda verificada for igual ou superior a 1/4 do salário-mínimo, o sistema               
SIBE gerará uma exigência automática “aguardar entrega de documentação e emissão de            
parecer social”. Compete ao servidor do GT emitir Carta de Exigência, nos termos do anexo I                
do Memorando-Circular Conjunto nº 58 DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/PFE/INSS de 16 de novembro          
de 2016, solicitando a apresentação dos documentos que comprovem despesas          
extraordinárias em razão de sua deficiência, incapacidade ou idade avançada com           
medicamentos, alimentação especial, fralda descartável e consultas na área de saúde, bem            
como do documento expedido por órgão público na área de saúde no qual conste negatória de                
uma ou mais dessas prestações.  

Importante ressaltar que, para que o documento denegatório seja aceito, deverá estar            
assinado por servidor público devidamente identificado pelo nome completo, cargo e matrícula.  

Caso seja apresentado a comprovação das despesas extraordinárias e a negativa do            
órgão público de saúde o servidor administrativo deverá enviar o processo para avaliação do              
Serviço Social do INSS, a fim de que se analise o comprometimento ou não da renda do grupo                  
familiar. Após análise, o Serviço Social retornará o processo com o parecer ao GT para os                
procedimentos descritos a seguir: 

● O parecer social pelo não comprometimento de renda, gera a manutenção pelo critério             
objetivo de renda (renda igual ou superior a 1/4 do salário-mínimo), hipótese na qual o               
servidor administrativo deverá tratar a exigência interna e selecionar a opção “pelo não             
comprometimento de renda” no SIBE, indeferindo o benefício pela renda per capita. 

● Já o parecer social pelo comprometimento de renda, afasta a decisão com o critério              
objetivo de renda, hipótese na qual o servidor deverá tratar a exigência interna             
selecionando a opção “pelo comprometimento de renda”, no caso da espécie 88            
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conceder o benefício e, em se tratando de benefício da espécie 87, deverá ser feito o                
agendamento da avaliação social e perícia médica para verificação da deficiência. 

Caso os documentos solicitados pela Carta de Exigência, nos termos do anexo I do              
Memorando-Circular Conjunto nº 58 DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/PFE/INSS de 16 de novembro de          
2016, não seja apresentado dentro do prazo estipulado, o servidor deverá tratar a exigência              
interna no SIBE selecionando a opção “Não apresentação dos documentos”, sendo o benefício             
indeferido pelo critério objetivo de renda per capita. 

Após a conclusão do processo imprimir somente o comunicado de decisão emitido pelo             
SIBE, não sendo necessário elaboração de despacho fundamentado pelo servidor, tendo em            
vista que o comunicado contém o motivo de indeferimento e a fundamentação legal. 

20. PRODUÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO 

É obrigatório que o servidor participante do GT lance sua produção diária no sistema              
SCP. Será feita apuração semanal da produtividade individual dos servidores - o desempenho             
do servidor aquém do mínimo exigido poderá resultar no cancelamento da PCDP e substituição              
do mesmo. 

A medição da produtividade é calculada considerando a jornada de 8 horas diárias.             
Para tal, as espécies de benefícios e serviços incluídas no Projeto Parâmetros são divididas em               
três categorias definidas pela quantidade média de processos que podem ser analisados em             
uma jornada de 8 horas, considerando o tempo médio para sua conclusão, a complexidade da               
análise e quantidade de sistemas e procedimentos envolvidos. 

Neste sistema de pontuação, o indeferimento do benefício terá pontuação          
proporcionalmente menor que a concessão, por envolver menos etapas e procedimentos. Os            
benefícios em exigência serão lançados somente após o cumprimento da mesma. 

Sugere-se uma meta mínima por servidor de 90 pontos por dia ou 450 por semana               
conforme a periodicidade de medição definida para cada GT. 

 

Grupos Pontos concessão Pontos indeferimento 

1 - B/42, CTC, B/87, B/88 13 pts 10 pts 

2 - B/21, B/41, B/25 11 pts 9 pts 

3 - B/80 10 pts 8 pts 

 
O quantitativo de servidores que comporão o GT será calculado pela seguinte fórmula: 
 

Xs ≈ (Qp x Ns) ÷ [(0.8 x Qbpc) + Qprisma)]    ∀ Xs ∈ ℕ 
 
Xs: Quantidade de servidores para o GT (valor aproximado) 
Qp: quantidade de processos- 
Ns: nº previsto de semanas para o GT 
Qbpc: nº de processos BPC/LOAS 
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Qprisma: nº dos demais processos (PRISMA) 
 
Este padrão de acompanhamento de produção será aplicado nos GTs de análise das             

APS Taguatinga-DF e APS Goiânia Oeste-GO, podendo portanto ser objeto de adaptação            
conforme a realidade de cada GEX. 

 

21. LINKS 

Portaria nº 154 MPS de 16 de maio de 2008 

Instrução Normativa nº 77 PRES/ INSS de 21 de janeiro de 2015 

Memorando-Circular Conjunto n° 1 /DIVAT/SR-V/INSS, de 21 de fevereiro de 2017 

Memorando-Circular n.º 25 DIRBEN/INSS de 20 de julho de 2015 

Memorando-Circular Conjunto nº 3/DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/INSS, de 12 de janeiro de 2017 

Orientação Interna nº 170 DIRBEN/INSS, de 28 de junho de 2007 

Memorando-Circular Conjunto nº 8 /DIRBEN/DIRAT/INSS, de 14 de março de 2017 

Memorando Circular nº 10/PRES/INSS de 30 de abril de 2015 

Portaria Conjunta nº 1 MDSA/INSS de 3 de janeiro de 2017 

Memorando-Circular DIRBEN/INSS nº 16 de 01 de julho de 2013,  

Memorando-Circular DIRBEN/INSS nº 12 de 30 de abril de 2014  

Memorando-Circular DIRBEN/INSS nº 17 de 07 de maio de 2015 

Memorando-Circular Conjunto nº 58 DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/PFE/INSS de 16 de novembro de          
2016 

Memorando-Circular Conjunto nº 62 DIRBEN/DIRAT/DIRSAT/INSS de 30 de novembro de          
2016 
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http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/26039
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/7138
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/16215
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/25749
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/12365
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/21145
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/20146
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/26173
http://www-inss.prevnet/norma/memorando-circular-conjunto-n-1-divatsr-vinss/?ol=23150
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/25590
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/20070
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/25749
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/26763
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/2677
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/38/inss-pres/2015/77.htm
http://www-normas.prevnet/normas/normas/exibe/25590

