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Apresentação 

 

O presente documento apresenta um Plano de Trabalho para a expansão 

do Projeto Piloto INSS DIGITAL, em anexo, no âmbito das unidades da 

Superintendência Regional Sudeste II, para tanto, considerou-se as estratégias de 

expansão e Gestão de Riscos, constante do Plano de Ação do Projeto (fls. 42 a 53). 

O Plano de Trabalho contempla as estratégias que foram utilizadas pela 

Superintendência para implantação dos Pilotos, bem como as 

ações/etapas/cronogramas que serão desenvolvidas como desdobramento das 

diretrizes do Plano-base Projeto Piloto. 
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1- Comunicação do Projeto INSS DIGITAL 

       

Figura. Página 17 – Projeto INSS DIGITAL 

 

1.1. A figura acima, mostra como serão as etapas de Implantação do INSS 

DIGITAL. 

1.2. A Prova de Conceito e Guia Prático são etapas concluídas e estão 

descritas respectivamente, nas páginas 29 a 30 e Apêndice H, página 92 do Projeto. 

1.3. Capacitação: a etapa de Capacitação será realizada da seguinte 

forma: 

a) Primeira Turma: de 26 a 30 de junho de 2017 – veja, no Anexo I, os 

nomes dos servidores participantes; 

b) Segunda Turma: de 17 a 21 de julho de 2017 – veja, no Anexo II, os 

nomes dos servidores participantes; 

c) Treinamento em serviço: acontecerá durante toda a execução do 

Projeto nas Unidades e Polos de Análise com a disseminação de 

informações através de multiplicadores, capacitados na primeira e 

segunda turmas. Haverá também convocação de servidores para 

compor os Polos de Análise. 

1.4. As Turmas de Capacitação serão compostas por até trinta 

servidores, contando com, no mínimo, um servidor por unidades escolhidas como 

Piloto INSS DIGITAL. 

1.5. As capacitações item 1.31, “a” e “b” serão realizadas no Centro 

de Capacitação da Gerência-Executiva Belo Horizonte. 
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2. – As etapas seguintes à Capacitação, referente ao “Polo de Análise” e “Agências”, 

serão objetos do presente documento. Já a etapa final, que versa sobre o “Tele 

Trabalho”, em virtude de não constar no escopo do Projeto Piloto (folha 53, item 

5), não será contemplado em outro documento. 
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3. Ações Desenvolvidas pela Superintendência 

A Superintendência Regional, a fim de estruturar uma Equipe de 

Implantação e Acompanhamento do Projeto INSS DIGITAL, envolverá todas as áreas 

da SR: Atendimento, Benefício, Logística, Financeiro, Gestão de Pessoas, Saúde do 

trabalhador, Comunicação Social, entre outras, em reuniões que serão realizadas 

constantemente no decorrer do Projeto. 

4. Cronograma – Atividades da Superintendência Regional Sudeste II 

Cronograma – Atividade SUPER 
Data de 

início 
prevista 

Dias 
trabalhados 

Data final 
prevista 

Situação 
Responsáve

l 

Publicação de Portaria Equipe de 
Implantação 

16/06/2017 14 30/06/2017 Em curso 
SR2 

Elaborar Cronograma de Implantação 31/05/2017 30 30/06/2017 Em curso SR2 
Realizar Reunião de Alinhamento 16/06/2017 14 30/06/2017 Em curso GEX 
Assinatura dos ACT 19/06/2017 32 21/07/2017 Em curso SR2 

Recebimento de Processos Digitais 24/07/2017 129 30/11/2017 Em curso 
Entidade/SR

2 

          

 

4.1 - As ações que serão desenvolvidas pela SR2 estão detalhadas na Matriz 

5w2h, Anexo III, do presente documento. Qualquer data aqui prevista está 

condicionada a Publicação da Portaria de Expansão do INSS DIGITAL. 
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5. Polos de Análise: 

 

5.1  Um dos Objetivos do Projeto (folha 38) é realizar a experiência-piloto de 

requerimento eletrônico no INSS em pelo menos um Polo de Análise por 

Superintendência Regional. 

 

5.2 - Assim, na última semana de maio de 2017, em reunião com a DIRAT, 

foi solicitado às Superintendências que indicassem naquele momento, um Polo para 

a implantação do INSS DIGITAL em cada uma das Superintendências, com as 

seguintes caraterísticas: 

a. Sede do Polo: na Superintendência ou Gerência-Executiva; 

b. As Gerências poderiam sediar polos, mas não necessariamente teriam 

unidades da respectiva GEX escolhidas à implantação do projeto; 

c. Atender minimamente à infraestrutura necessária para implantação do 

Projeto (vide página 43 do Projeto); 

d. Contar com força de trabalho de todas as unidades da SR, com 

servidores convocados sem ônus para a Administração, ou seja, 

servidores com residência no município onde será localizado o Polo. 

e. Atender a demanda advinda de Acordos de Cooperação Técnica. 

5.3- Na mesma reunião, foram apresentados os riscos e condições para a 

implantação dos Polos. A Equipe da DIRAT, solicitou a indicação de 5 Polos, sendo 

indicados os seguintes: 

a) Sede da Superintendência Regional Sudeste II; 

b) Gerência-Executiva Vitória; 

c) Gerência-Executiva Rio de Janeiro - Centro; 

d) Gerência-Executiva Poços de Caldas; 

e) Gerência-Executiva Montes Claros; 

f) Gerência-Executiva Juiz de Fora. 

5.4- O prazo para implantação destes polos é até novembro de 2017; como 

são cinco, orientou-se realizar uma implantação por mês, seguindo a ordem 

prioridade, conforme numeração acima. Ademais, ainda se orientou que as Gerências 
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com um perfil de atendimento rural sejam, preferencialmente, posta ao final do prazo, 

em razão de existir pendências quanto à forma de realizar Entrevista Rural. 

5.5- Etapas para implantação dos Primeiros Polos: 

a) Estruturar espaço físico para localização do Polo; 

b) Criar um Grupo de servidores convocados sem ônus para a 

Administração, ou seja, sem o pagamento de diárias e passagens; 

c) Articulação com possíveis parceiros para celebração de ACT – 

preferencialmente entidades em região metropolitana, ou circunscrita à 

zona de influência da (s) APS Tipo A, da Gerência que sediará o Polo. 

d) Poderá haver pela DIVAT – conforme Estudo de Viabilidade de 

Celebração de Acordos indicação das entidades do item acima. 

e) Virada da chave nos Polos para atendimentos dos ACTs. 

 

6. Neste primeiro momento de implantação, todos os ACTs serão centralizados na 

SR2 a fim de controle e organização da demanda, inclusive a celebração e 

assinatura dos documentos serão realizados pela SR, porém as atividades de 

articulação, reuniões, orientações sobre os requisitos mínimos, contrapartidas e 

benefícios na celebração de ACTs com os parceiros, ficarão a cargo das 

Gerências-Executivas cuja área de abrangência pertence ao município onde está 

localizada a entidade. 

7. Foi criado um sítio (www.cooperarinss.com) com a finalidade de auxiliar os 

gestores nas fases que antecedem a assinatura dos ACTS, vide Fluxo – Anexo IV. 

 

8. Os ACTs cujo objeto de celebração verse sobre reconhecimento de atividade rural 

ficarão sobrestados até que se defina como será realizada a Entrevista Rural pela 

Direção Central em virtude disto, os Polos com maior demanda rural, terão data 

de implantação ao final do prazo estabelecido. 
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9. Objetivos e Cronograma de Implantação dos Polos de Análise 

Primeiro Polo de Análise 

9.1- O primeiro Polo de Análise será localizado no Décimo Sexto Andar da 

Superintendência Regional Sudeste II, onde já funciona um Grupo de Trabalho  - 

Projeto “Despacho 45”, instituído pela PORTARIA Nº 115/SRII/INSS,  DE 24 DE 

MARÇO DE 2017. 

9.2- A Portaria citada define a data de novembro de 2017 como limite para 

funcionamento do GT; ocorre que, por vias das assinaturas dos ACTs, o INSS 

receberá demanda permanente, por isto, faz-se necessário definir quais unidades 

ficarão responsáveis pela demanda remanescente dos acordos, pós dissolução do 

GT.  

9.3 – Cumpre ressaltar que o referido Polo trabalhará de forma hibrida, ou 

seja, com o escopo definido na PORTARIA Nº 115/SRII/INSS,  DE 24 DE MARÇO DE 

2017 – Projeto “Despacho 45”  e com os processos digitais recebidos em decorrência 

dos ACTs celebrados com as entidades parceiras nos moldes definido neste 

documento. 

9.4 -Os objetivos e resultados esperado do Polo Análise estão descritos no 

ANEXO I – Termo de Abertura de Projeto. 

9.5- O polo servirá como multiplicador de conhecimentos e experiências e 

contará com a colaboração de servidores disponibilizados principalmente das 

unidades indicadas como piloto ao INSS DIGITAL. 

9.6- A demanda a ser atendida pelo Polo será exatamente igual a 

capacidade de execução – GT 16º Andar - não havendo, neste primeiro momento, 

transbordo para as demais unidades. 

9.7- A preparação para a celebração dos ACTs está a cargo da Gerência-

Executivo na qual a Entidade possui domicílio.  

9.8 - Este polo apenas receberá demanda advinda de cidadãos residente 

na região metropolitana de Belo Horizonte. 
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9.9 -Todas as unidades de MG indicadas ao INSS DIGITAL, exceto as 

pertencentes a GEX Montes Claros e Poços de Caldas, estarão vinculadas a este 

polo. 

 

10. Cronograma 

Projeto INSS DIGITAL - Primeiro Polo de 
Análise 

Data de 
início 

prevista 

Dias 
trabalhados 

Data final 
prevista 

Situação Responsável 

Publicação de Portaria Equipe de Implantação 20/06/2017 10 30/06/2017 Terminado GEX 

Estruturar espaço físico 05/05/2017 37 11/06/2017 Terminado SR2 

Grupo de Servidores  31/05/2017 12 12/06/2017 Terminado SR2 

Articulação com parceiros (Reuniões, 
capacitação de funcionários e etc) 

16/06/2017 29 15/07/2017 Em curso GEX 

Assinatura dos ACT 19/07/2017 2 21/07/2017 Em curso SR2 

Recebimento de Processos Digitais 24/07/2017 129 30/11/2017 Em curso Entidade/SR2 

      

 

 

10.1- As ações para implantação serão detalhadas utilizando a Matriz 5w2h, 

Anexo V, do presente documento, deverá ser preenchida e encaminhada até 

30/06/2017 pela Equipe da Gerência-Executiva à DIVAT e SR2, por mensagem 

eletrônica, estes documentos integração o presente Plano de Trabalho. Qualquer data 

aqui prevista está condicionada a Publicação da Portaria de Expansão do INSS 

DIGITAL. 

 

11. Objetivos e Cronograma de Implantação dos Polos de Análise 
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Segundo Polo de Análise 

11.1 - O segundo Polo de Análise será localizado na Gerência-Executiva 

Rio de Janeiro Centro no espaço onde funciona Grupo de Trabalho do Projeto “Futuro 

é Agora”, cujo método de trabalho é análogo ao INSS DIGITAL, portanto, vislumbra-

se desta forma, um ponto forte a ser aproveitado na implantação do projeto. 

11.2 - O citado projeto tem funcionamento limitado a noventa dias; 

entretanto, ocorre que, por vias das assinaturas dos ACTs o INSS receberá demanda 

permanente, por isto, faz-se necessário definir para qual ou quais unidades a 

demanda será absorvida pós dissolução do grupo. 

11.3 - Os objetivos e resultados esperado do Polo Análise estão descritos 

no ANEXO I – Termo de Abertura de Projeto. 

11.4 - O polo servirá como multiplicador de conhecimentos e experiências 

e contará com a colaboração de servidores disponibilizados principalmente das 

unidades indicadas como piloto ao INSS DIGITAL. 

11.5 - A demanda a ser atendida pelo Polo será exatamente igual a 

capacidade de execução do GT, não havendo, neste primeiro momento, transbordo 

para as demais unidades. 

11.6 - A preparação para a celebração dos ACTs está a cargo da Gerência-

Executivo na qual a Entidade possui domicílio. 

11.7 - Este polo apenas receberá demanda advinda de cidadãos residente 

na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. 

11.8 - Todas as unidades de RJ indicadas ao INSS DIGITAL estarão 

vinculadas a este polo. 

 

 

 

12. Cronograma 
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Cronograma – Segundo Polo  Rio de Janeiro 
Data de 
início 

prevista 

Dias 
trabalhados 

Data final 
prevista 

Situação Responsável 

Publicação de Portaria Equipe de Implantação 16/06/17 14 30/06/217 Em curso GEX 

Estruturar espaço físico 12/06/17 7 19/06/17 Terminado GEX 

Grupo de Servidores  31/05/17 19 19/06/17 Terminado GEX 
Articulação com parceiros (Reuniões, 
capacitação de funcionários e etc) 20/06/17 46 05/08/17 Em curso GEX 

Assinatura dos ACT 07/08/17 11 18/08/17 Em curso SR2 

Recebimento de Processos Digitais 21/08/17   Sem limite   Entidade/GEX 

 

 

12.1 - As ações para implantação serão detalhadas utilizando a Matriz 

5w2h, Anexo V, do presente documento, deverá ser preenchida e encaminhada até 

30/06/2017 pela Equipe da Gerência-Executiva à DIVAT e SR2, por mensagem 

eletrônica, estes documentos integração o presente Plano de Trabalho. Qualquer data 

aqui prevista está condicionada a Publicação da Portaria de Expansão do INSS 

DIGITAL. 

 

 

 

 

13 -Terceiro Polo 



 
Superintendência Regional Sudeste II 

 

 Junho/2017  

13.1 - O terceiro Polo de Análise será localizado na Gerência-Executiva 

Vitória/ES, onde já funciona um Grupo de Trabalho que utilizada de métodos de 

trabalho análogos ao INSS DIGITAL, vislumbra-se desta forma um ponto forte a ser 

aproveitado na implantação do projeto em questão. 

13.2- A Portaria citada define data limite para funcionamento do GT, 

portanto, com as assinaturas dos ACTs cuja demanda será perene, faz-se necessário 

definir para qual ou quais unidades receberão a demanda pós dissolução do grupo 

13.3 -Os objetivos e resultados esperado do Polo Análise estão descritos 

no ANEXO I – Termo de Abertura de Projeto. 

13.4- O polo servirá como multiplicador de conhecimentos e experiência e 

contará com a colaboração de servidores disponibilizados principalmente das 

unidades indicadas como piloto ao INSS DIGITAL. 

13.5- A demanda a ser atendida pelo Polo será exatamente igual à 

capacidade de execução – GT, não havendo, neste primeiro momento, transbordo 

para as demais unidades. A Gerência-Executiva fará a captação do maior número de 

servidores possível a fim de tentar chegar à equação de demanda ACT – capacidade 

operacional do GT. 

13.6- A preparação para a celebração dos ACT está a cargo da Gerência-

Executivo na qual a Entidade possui domicílio. 

13.7- Este polo apenas receberá demanda advinda de cidadãos residente 

na região metropolitana de Vitória/ES. 
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14. Cronograma 

Cronograma – Terceiro Polo  Vitória/ES 
Data de início 

prevista 
Dias 

trabalhados 
Data final 
prevista 

Situação Responsável 

Publicação de Portaria Equipe de Implantação 16/06/17 14 30/06/17 Em curso GEX 

Estruturar espaço físico 12/06/17 7 30/06/17 Terminado GEX 

Grupo de Servidores  31/05/17 19 30/06/17 Terminado GEX 

Articulação com parceiros (Reuniões, capacitação de 
funcionários e etc) 20/06/17 84 12/09/17 Em curso GEX 

Assinatura dos ACT 13/09/17 12 25/09/17 Em curso SR2 

Recebimento de Processos Digitais 28/09/17   Sem limite   Entidade/GEX 

 

 

14.1-  As ações para implantação serão detalhadas utilizando a Matriz 

5w2h, Anexo V, do presente documento, deverá ser preenchida e encaminhada até 

30/06/2017 pela Equipe da Gerência-Executiva à DIVAT e SR2, por mensagem 

eletrônica, estes documentos integração o presente Plano de Trabalho. Qualquer data 

aqui prevista está condicionada a Publicação da Portaria de Expansão do INSS 

DIGITAL. 
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Objetivos e Cronograma de Implantação dos Polos de Análise 

 

15. Quarto Polo de Análise 

15.1 - O quarto Polo de Análise será localizado na Gerência-Executiva 

Montes Claros, onde já funciona um Grupo de Trabalho - Projeto “Desrepresa MOX”, 

que utilizada métodos de trabalho análogos ao INSS DIGITAL, vislumbra-se desta 

forma, um ponto forte a ser aproveitado na implantação do projeto. 

15.2-  Será celebrado ACTs com STR, assim, estes acordos serão 

atendidos no Polo e, se for o caso, haverá transbordo para as unidades escolhidas ao 

INSS DIGITAL vinculadas à Gerência-Executiva Montes Claros. 

15.3 - Os objetivos e resultados esperado do Polo Análise estão descritos 

no ANEXO I – Termo de Abertura de Projeto. 

15.4- O polo servirá como multiplicador de conhecimentos e experiências e 

contará com a colaboração de servidores disponibilizados principalmente das 

unidades indicadas como piloto ao INSS DIGITAL. 

15.5- A preparação para a celebração dos ACTs está a cargo da Gerência-

Executiva na qual a Entidade possui domicílio.  

15.6- Este polo apenas receberá demanda advinda de cidadãos residente 

na região do município de Montes Claros/MG. 

15.7- Todas as unidades de MG indicadas ao INSS DIGITAL, pertencentes 

a GEX Montes Claros, estarão vinculadas a este polo. 

 

 

 

 

 

Objetivos e Cronograma de Implantação dos Polos de Análise 
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16. Quinto Polo de Análise 

16.1 - O quinto Polo de Análise será localizado na Gerência-Executiva 

Poços de Caldas/MG. 

16.3 - Os objetivos e resultados esperado do Polo Análise estão descritos 

no ANEXO I – Termo de Abertura de Projeto. 

16.4- O polo servirá como multiplicador de conhecimentos e experiências e 

contará com a colaboração de servidores disponibilizados principalmente das 

unidades indicadas como piloto ao INSS DIGITAL. 

16.5 -A demanda a ser atendida pelo Polo será exatamente igual à 

capacidade de execução – GT - não havendo, neste primeiro momento, transbordo 

para as demais unidades. 

16.6- A preparação para a celebração dos ACTs está a cargo da Gerência-

Executiva na qual a Entidade possui domicílio.  

16.7- Este polo apenas receberá demanda advinda de cidadãos residente 

na região do município de Poços de Caldas/MG. 

16.8- Todas as unidades de MG indicadas ao INSS DIGITAL, pertencentes 

a GEX Poços de Caldas, estarão vinculadas ao Polo. 
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17. Cronograma 

Cronograma – Polo GEX Poços de Caldas 
Data de 

início 
prevista 

Dias 
trabalhados 

Data final 
prevista 

Situação Responsável 

Publicação de Portaria Equipe de 
Implantação 16/06/17 14 30/06/17 Em curso SR2 

Estruturar espaço físico 12/06/17 18 30/06/17 En curso SR2 

Grupo de Servidores  20/06/17 20 30/06/17 Em curso SR2 
Articulação com parceiros (Reuniões, capacitação 
de funcionários e etc) 26/06/17 40 15/09/17 Em curso GEX 

Assinatura dos ACT 18/09/17 15 29/09/17 Em curso SR2 

Recebimento de Processos Digitais 02/10/17   sem limite Em curso Entidade/SR2 

 

 

 

17.1 - As ações para implantação serão detalhadas utilizando a Matriz 5w2h, 

Anexo V, do presente documento, deverá ser preenchida e encaminhada até 

30/06/2017 pela Equipe da Gerência-Executiva à DIVAT e SR2, por mensagem 

eletrônica, estes documentos integração o presente Plano de Trabalho. Qualquer data 

aqui prevista está condicionada a Publicação da Portaria de Expansão do INSS 

DIGITAL. 
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18. Sexto Polo de Análise 

18.1 - O sexto  Polo de Análise será localizado na Gerência-Executiva Juiz 

de Fora/MG. 

18.2 - Os objetivos e resultados esperado do Polo Análise estão descritos 

no ANEXO I – Termo de Abertura de Projeto. 

18.3- O polo servirá como multiplicador de conhecimentos e experiências e 

contará com a colaboração de servidores disponibilizados principalmente das 

unidades indicadas como piloto ao INSS DIGITAL. 

16.5 -A demanda a ser atendida pelo Polo será exatamente igual à 

capacidade de execução – GT - não havendo, neste primeiro momento, transbordo 

para as demais unidades. 

18.4- A preparação para a celebração dos ACTs está a cargo da Gerência-

Executiva na qual a Entidade possui domicílio.  

18.5- Este polo apenas receberá demanda advinda de cidadãos residente 

na região do município Juiz de Fora/MG. 

18.6- Todas as unidades de MG indicadas ao INSS DIGITAL, pertencentes 

a GEX Juiz de Fora, estarão vinculadas ao Polo. 
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19. Cronograma 

Projeto INSS DIGITAL - Sexto Polo de 
Análise 

Data de 
início 

prevista 

Dias 
trabalhados 

Data final 
prevista 

Situação Responsável 

Publicação de Portaria Equipe de Implantação 27/06/2017 10 07/07/2017 Terminado GEX 

Estruturar espaço físico 27/06/2017 10 07/07/2017 Terminado SR2 

Grupo de Servidores  27/06/2017 10 07/07/2017 Terminado SR2 

Articulação com parceiros (Reuniões, 
capacitação de funcionários e etc) 

10/07/2017 32 11/08/2017 Em curso GEX 

Assinatura dos ACT 14/08/2017 11 25/08/2017 Em curso SR2 

Recebimento de Processos Digitais 28/08/2017   Sem limite Em curso Entidade/SR2 

 

 

 

19.1 - As ações para implantação serão detalhadas utilizando a Matriz 5w2h, 

Anexo V, do presente documento, deverá ser preenchida e encaminhada até 

30/06/2017 pela Equipe da Gerência-Executiva à DIVAT e SR2, por mensagem 

eletrônica, estes documentos integração o presente Plano de Trabalho. Qualquer data 

aqui prevista está condicionada a Publicação da Portaria de Expansão do INSS 

DIGITAL. 
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20. Unidade INSS DIGITAL 

20.1 - No Gerenciamento de Riscos do Projeto INSS DIGITAL, folha 43 a 

47, estabeleceu-se critérios, abaixo transcritos, para escolher as Agências da 

Previdência Social que integrarão o Projeto Piloto. 

20.2 – Com a finalidade de objetivar os critérios, item “b” e “c”, 

estabeleceu-se que a unidade indicada deveria contar com TMAA inferior a 30 dias e 

um IMA/GDASS inferior a 45 dias.   

21 . Critérios para indicação de Unidades ao Piloto INSS DIGITAL 

Os critérios para escolhas estão presentes nas páginas 43 e 44 do Projeto, 

quais sejam: 

a)  Link: Considerando que a operacionalização do INSS Digital e 

composto de download e upload de arquivo, as unidades não devem estar 

consumindo mais de 60% do link local. 

b) TMEA/TMAA: Considerando que a proposta do projeto e a redução do 

TMEA/TMAA, as unidades não devem ter agendamentos alongados, portanto o 

recorte e TMAA inferior a 45 dias, pois desta forma a implantação do INSS Digital trará 

impacto no curto-médio prazo. 

c). Acervo: Considerando que a proposta do projeto e o aumento no 

volume de requerimentos as unidades devem ter um acervo baixo e condições de lidar 

com o acréscimo de requerimentos. 

d) Força de Trabalho: Considerando que o projeto busca a ampliação do 

volume de requerimentos, faz-se necessário identificar a forca de trabalho disponível 

para atuar na concessão de benefícios. 

e). Infraestrutura: Necessidade de equipamentos (escanner) e espaço 

físico e local para instalação do equipamento.  

f). Impacto (abrangência): A(s) unidade(s) de implantação devem ter uma 

abrangência limitada/controlada, pois, com a implantação do INSS Digital e a redução 
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do tempo de protocolo e agenda, a tendência e a migração de demanda de outras 

localidades cuja a situação não esteja tão favorável, prejudicando desta forma o 

projeto. 

22. Em razão do exposto acima, foram selecionadas 84 unidades, com 

TMAA abaixo de 30 dias e IMA/GDASS abaixo de 45 dias e encaminhou-se 

mensagem eletrônica no dia 08/06/2017, para validação do Gerente-Executivo e 

Chefe do SEAT/SERAT, levando em consideração os critérios acima elencados. 

23. Após a validação dos Gestores, obteve-se 45 unidades localizadas nos 

três estados desta Superintendência, envolvendo 13 de suas Gerências-Executivas, 

conforme Anexo do presente documento. 

24. A “virada da chave” acontecerá com processos eletrônicos nas unidades, 

portanto, uma série de ações deverão ser adotadas a fim de preparar a APS para 

recebimento do INSS DIGITAL, conforme Guia Prática na folha 92 do Projeto, 

Apêndice H- Guia Prático.  

25. A data para “virada da chave” em cada unidade foi definida com os atores 

envolvidos e constam do Anexo VI, deste documento.  

26. - As demais ações, com as respectivas atividades, serão detalhadas na 

Matriz 5w2h, Anexo VII, deverá ser preenchida e encaminhadas até 30/06/2017 pela 

Equipe da Gerência-Executiva à DIVAT e SR2, por mensagem eletrônica, estes 

documentos integração o presente Plano de Trabalho. Qualquer data aqui prevista 

está condicionada a Publicação da Portaria de Expansão do INSS DIGITAL. 
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Anexo I 

Primeira Turma de Capacitação INSS DIGITAL 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 

DIVISÃO DE ATENDIMENTO  

EVENTO / ASSUNTO:  Capacitação INSS DIGITAL 

SUPERINTEN 
DÊNCIA / 

GERÊNCIA 
GEX 

Agência da Previdência 
Social 

    NOME COMPLETO DO SERVIDOR 

II Volta Rdeonda Valença/RJ Janaína Rocha de Magalhães Sampaio 

II Teófilo Otoni/MG Teófilo Otoni/MG Ana Paula Oliveira Silva 

II Uberlândia Ituiutaba/MG Andreia Oliveira Vieira 

II Uberlândia Tupaciguara Fernando Carvalho Fernandes 

II Diamantina Diamantina/MG Ângelo Roberto Siqueira 

II Diamantina Capelina/MG Cínthia Cristina Santos Caldeira 

II Vitória Afonso Cláudio/ES Jader Gumier Mazala  

II Vitória Linhares/ES Danyel Ragazzi 

II Vitória Pinheiros/ES Renan Assunção Siqueira 

II Vitória São Gabriel da Palha/ES Geysa Ribeiro de Andrade Silva 

II Vitória São Mateus/ES Ederson Bonela dos Santos 

II Juiz de Fora Muriaé/MG Angela Maria Lopes de Castro Rosa 

II Juiz de Fora Carangola/MG Kenier Cristina Marques Barbosa 
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II Juiz de Fora Palma/MG Marciel Venancio da Gama 

II Juiz de Fora São João Nepomuceno/MG Bruno Toschi de Castro 

II Juiz de Fora Epera Feliz/MG Wilharmir Spada Junior 

II Varginha Campo Belo/MG Nilton Alves Júnior 

II Varginha Campos Gerias/MG Lucimara Brito Lima 

II Varginha Nepomuceno/MG Fernando Antônio Vieira  

II Montes Claros Salinas/MG Paulo Sergio Martins Brito 

II Montes Claros Poços de Caldas/MG Gabriel dos Reis Ribeiro Marcello 

II Poços de Caldas Machado/MG Grace Crosini Oliveira Garroni 

II Divinópolis Dores do Indaiá/MG Alexandre Alves Gomes 

II Montes Claros Bocaiúva/MG Daniela Vieira Gomes Fernandes 

II Montes Claros Pirapora/MG Marlla Cristina de Melo Correa 

II Montes Claros Coração de Jesus/MG Aline Flávia dos Anjos Almeida 

II Montes Claros Rio Pardo de Minas/MG Graziete Fernandes de Castro 

II Montes Claros São João do Paraíso/MG Adriana Pereira Rocha  

II Montes Claros Brasília de Minas/MG Heleniza Maia e Silva 

II Montes Claros Coração de Jesus/MG Agostinho Ribeiro dos Santos Neto 
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Anexo II 

Segunda Turma de Capacitação INSS DIGITAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 

DIVISÃO DE ATENDIMENTO  

EVENTO / ASSUNTO:  Capacitação INSS DIGITAL 

SUPERINTEN 
DÊNCIA / 

GERÊNCIA 
GEX 

Agência da Previdência 
Social 

    NOME COMPLETO DO SERVIDOR 

II Barbacena Ubá  

II Diamantina Corinto  

II Diamantina Capelinha  

II Diamantina Conceição do Mato Dentro  

II Diamantina Serro  

II 
Governador 
Valadares 

Timóteo   

II 
Governador 
Valadares 

Belo Oriente  

II 
Governador 
Valadares 

Governador Valadares  

II 
Governador 
Valadares 

São João Evangelista  

II Juiz de Fora Espera Feliz  

II Montes Claros São João do Paraíso  

II Montes Claros Várzea da Palma  

II Montes Claros Bocaiúva  

II Teófilo Otoni Medina  
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II 

 
Teófilo Otoni 

 
Itambacuri 

II Uberaba Ibiá  

II Uberaba Conceição das Alagoas  

II Uberaba Coromandel  

II Uberlândia Campina Verde  

II Varginha Campos Gerais  

II 
Divisão de 

Atendimento 
  

II 
Divisão de 

Atendimento 
  

II 
Assessoria de 

Benefícios SR2 
  

II 
Assessoria de 

Benefícios SR2 
  

II Auditoria em BH   

II Auditoria em BH   

II Auditoria em BH   

II 
Polo Rio 

Centro/RJ 
Divisão de Benefícios  

II 
Polo Rio de 

Janeiro/Centro 
Serviço de 

Atendimento/GEX Duque 
 

II 
Polo Juiz de 

Fora 
Seção de Atendimento  
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Anexo III 

QUADRO 2 - PARÂMETROS DAS SUPERINTENDÊNCIAS-REGIONAIS 

O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO QUANTO 

A AÇÃO, A 
TAREFA 

O objetivo, 
a finalidade, 
onde quer 

chegar. 

  
Definir por 

nome o 
responsável 

pela execução 
da tarefa e o 

setor 

Local exato 
onde 

ocorrerá a 
ação. 

Data e 
horário de 
realização 
da ação 

Descrição de 
todos os passos e 
etapas para 
realização da 
ação 

Deslocamen
tos, horas-

aula, 
passagens, 

etc. 

ESCOLHER AS 
GEX / APS 

Desenhar o 
MAPA de 

implantação 

1. 
Superintendent

e.;  e 
2. Chefe da 

DIVAT 
  

  

1. Gabinete 
do 

Superintende
nte.; 

e 
2. DIVAT 

  

Prazo 
DIVAT 

08/06/2017 
  

O Chefe da 
DIVAT deverá 

subsidiar a 
escolha das 

unidades que 
participarão da 

experiência-
piloto. 

O Superintendente 
deverá reunir com a 

equipe para 
homologar a análise 

e emitir portaria 
designando a 

Equipe de 
Implantação e 

Acompanhamento e 
indicando o(s) 

piloto(s). 
  

  

  
DEFINIR A 
EQUIPE DE 

IMPLANTAÇÃO 
E 

ACOMPANHAM
ENTO 

      

  
Reunião 
com o 

Superintend
ente 

30/06/2017 
  

  

ELABORAR 
CRONOGRAMA 

DE 
IMPLANTAÇÃO 

Estruturar a 
implantação 
do projeto no 
âmbito da SR 

Equipe de 
Implantação e 
Acompanhame

nto 

SR/GEX 

Imediatame
nte após 

a  escolha 
dos  pilotos 

A Equipe de 
Implantação e 
Acompanhament
o deverá elaborar 
calendário 
detalhado com: 
1. datas; 
2. períodos; e 
3. responsáveis 
pela implantação 
na(s) unidade(s). 
Além do período 
de implantação, 
deverá ser 
estimado o valor 
com diárias e 
passagens. 
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REALIZAR 
REUNIÃO DE 
ALINHAMEN

TO 

Subsidiar os 
Gerentes - 

Executivos e 
equipe de 

implantação 
no âmbito da 

GEX de 
informações 
conceituais e 
orientações 

sobre os 
aspectos de 
implantação. 

1.Super- 
intendente 
2. Chefe da 
DIVAT 
3. Represen- 
tante do CFAI; 
e 
4. Comunica- 
ção Social 

  
Público-alvo: 

Equipe da 
Superintendênc
ia, Gerentes - 
Executivos e 

equipe de 
implantação e 
acompanhame

nto da GEX. 

Superintendê
ncia 

ou GEX 

1. Data da 
capacitação/ 
reunião: 26 

a 30 de 
junho 17 a 
21 de julho 

2. Prazo 
CFAI 

08/06/2017 
  

  

Em caso de 
disponibilidade 
orçamentária, o 
CFAI deverá 
construir e incluir 
no SITEDWEB o 
projeto de 
capacitação 
“Implantando o 
INSS Digital”, 
assim como, 
orientar os 
passos 
metodológicos. 
A equipe 
responsável pelo 
Projeto no âmbito 
da Direção 
Central deverá 
produzir o 
conteúdo a ser 
apresentado e 
repassados às 
Gerências-
Executivas para 
reprodução. 
  

  

  

CONFIGURAR 
ACESSO 

Viabilizar a 
utilização dos 

Sistemas 
SAG, 

SAGGESTÃO
, SAT e GET. 

Chefe da 
DIVAT 

Superintendê
ncia 

Logo após a 
reunião de 

homologaçã
o. 

Conforme 
descrito neste 
guia. 

  

REALIZAR 
ACOMPANHAM
ENTO DAS GEX 

PILOTO 

Acompanhar 
o processo de 
implantação 

do INSS 
Digital no 
âmbito da 

Superintendê
ncia. 

Superintendent
e 

Equipe Portaria 
da 

Superintendê
ncia 

Semanal 
Quinzenal 

Mensal 
Trimestral 
Semestral 

Anualmente 
  

À Equipe de 
Acompanhament
o caberá, após a 
virada de chave: 
  
1ª Semana - 
1.Acompanhar 
localmente a 
implantação na 
Unidade; 
2. Coletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação das 
GEX; 
3.Reunir equipe 
da SR para 
repassar as 
primeiras 
impressões; 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XKRfaEtVRUnHUHWmR9y1jENcdxQAgC6L7CFhCe4oAv8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XKRfaEtVRUnHUHWmR9y1jENcdxQAgC6L7CFhCe4oAv8/edit?usp=sharing
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4.  avaliar o 
andamento do 
processo;  e 
5.  definir ajustes 
locais. 
3ª Semana - 
Coletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação, 
contemplando os 
aspectos 
“dificuldades 
encontradas, 
causa raiz e 
correção”, com 
análise de 
viabilidade da 
ação de correção 
proposta sob o 
método 5W2H e 
enviar à AC. 
4ª Semana - 
1. Coletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação; e 
2. Solicitar dados 
gerenciais às 
áreas (DIVAT, 
BENEF, SST, 
LOGÍSTICA, 
OFC, SOGP e 
Comunicação 
Social) contendo 
observações e 
análise dos 
mesmos sobre o 
momento pré e 
pós “virada”. 
5ª Semana - 
1.  Reunir equipe 
da SR para 
avaliar a visita às 
GEX 
confrontando 
com os dados 
fornecidos; 
2. Coletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação, 
assim como, o 
resumo da 
reunião 
contemplando os 
aspectos:  dificul
dades 
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encontradas, 
causa raiz e 
correção”, com 
análise de 
viabilidade da 
ação de correção 
proposta sob o 
método 5W2H e 
enviar à AC. 
  
Nos 2 meses 
subsequentes, 
manter durante a 
rotina: 
1. 
QUINZENAL  -  c
oletar e 
sistematizar os 
questionários de 
implantação; 
2. 
QUINZENAL  -  r
eunir apenas a 
equipe de 
acompanhament
o enviando os 
questionários 
sistematizados à 
AC; e 
3. 
MENSAL  -  visita
r a GEX Piloto, 
reunir a equipe 
SR para: 
confrontar  os 
dados coletados 
e sistematizados 
nos questionários 
de implantação, 
com os dados 
gerenciais das 
áreas, para 
analisar  os 
impactos 
positivos e 
negativos da 
virada de chave. 
Produzir  relatório 
que contemple os 
aspectos 
“dificuldades 
encontradas, 
causa raiz e 
correção”, com 
análise de 
viabilidade da 
“ação de 
correção” 
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proposta sob o 
método 5W2H e 
enviar à AC. 
  
Ao final de cada 
trimestre, reunir 
a equipe SR, 
confrontar  os 
dados coletados 
e sistematizados 
nos questionários 
de implantação, 
com os dados 
gerenciais das 
áreas, para 
analisar  os 
impactos 
positivos e 
negativos da 
virada de chave. 
Produzir  relatório 
e enviar à AC. 
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Anexo IV 
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Anexo V 

 

QUADRO 3 - PARÂMETROS DAS GERÊNCIAS-EXECUTIVAS 

O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE 
QUAND

O 
COMO QUANTO 

A ação, a 
tarefa 

O objetivo, 
finalidade, 
onde quer 
chegar. 

Definir por 
nome o 
responsáve
l pela 
execução 
da tarefa e 
o setor 

Local 
exato 
onde 
ocorrer
á a 
ação. 

Data e 
horário de 
realizaçã
o da ação 

Descrição de todos os passos e 
etapas para realização da ação 

Deslocamen
tos, horas-
aula, 
passagens, 
etc. 

Organizar 
uma reunião 
local com as 
áreas 
envolvidas. 

  

Definir os 
papéis de 
cada uma das 
áreas para 
execução do 
Projeto INSS 
Digital. 

  

  

  

  

Gerente 
Executivo 

Chefes de 
Seção 
(SEAT, 
BENEF, 
SST, 
SOGP, 
LOGÍSTIC
A, OFC e 
Comunicaç
ão Social) 

  

Sede 
da 
GEX  

Data da 
reunião 

XX/XX/X
X 

O Gerente Executivo deverá 
(Somente GEX que sediarão 
Polos de Análise): 

1. articular as áreas e as 
entidades;  

2. elaborar os convênios; 
3. emitir portaria à equipe 

responsável;  
4. definir as agências 

com base nas 
informações obtidas 
junto às áreas 
técnicas;  

5. gerenciar a 
implantação; e  

6. sugerir cronograma de 
execução. 

A SEAT deverá realizar estudo 
técnico apontando a situação do 
atendimento das agências. 

O BENEF deverá analisar as 
condições técnicas das APS, 
observando a 
capacidade/abrangência das 
mesmas para realizar a 
tarefa  reconhecimento de 
direitos,  e identificar os motivos 
de represamento e o índice de 
resolutividade.  A LOGÍSTICA 
deverá planejar e providenciar a 
infraestrutura para a implantação 
conforme descrição contida 
neste guia, envolvendo 
adequações e possíveis 
compras/ contratações. 

A OFC deverá executar as 
atividades relacionadas com a 
movimentação de créditos 
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orçamentários envolvendo 
diárias, passagens e possíveis 
compras.  

A SOGP através do CFAI ficará 
responsável pela estruturação e 
execução da capacitação dos 
servidores ao passo que o PEP 
deverá atuar junto aos 
processos educativos voltados 
às entidades conveniadas e à 
sociedade. Assim como, a 
Equipe de SQVT deverá 
estudar, monitorar e propor 
ações voltadas à mudança de 
cultura organizacional no 
processo de implantação. 

A SST deverá acompanhar o 
processo de implantação 
visando a apropriação dos 
conceitos para o momento da 
entrada dos serviços de perícia 
médica, serviço social e 
reabilitação profissional. 

A COMUNICAÇÃO SOCIAL 
local, quando houver, irá 
promover a disseminação de 
informações institucionais e a 
divulgação das etapas de 
implantação do projeto e dos 
resultados alcançados. 

  

Ao final, deverá enviar, por e-
mail, à Superintendência 
relatório que justifique as 
agências selecionadas para a 
Experiência Piloto sob os 
aspectos gerenciais de todas as 
áreas. 

Alinhamento  
com a equipe 
de 
Implantação e 
Gerentes das 
APS Piloto 

Subsidiar os 
envolvidos de 
informações 
conceituais e 
orientar sobre 
os aspectos 
de 
implantação. 

Gerente 
Executivo 
Chefe da 
SEAT/SER
AT 

Representa
nte do 
CFAI. 

Gerente da 
APS 

Servidor 
habilitado 
(caso 
tenha) 

Gerênc
ia 
Executi
va ou 
APS 
onde 
será 
realiza
do o 
Piloto. 

Data da 
capacitaç
ão/ 
reunião 

XX/XX/X
X 

Prazo 
CFAI 

XX/XX/X
X 

  

  

O CFAI deverá incluir no 
SITEDWEB o projeto de 
capacitação “Implantando o 
INSS Digital”, assim como, 
orientar os passos 
metodológicos. 

A Equipe de Implantação da SR, 
conjuntamente com a equipe da 
GEX facilitarão o processo de 
aprendizado. 

A Comunicação Social 
divulgará a ação e 
disponibilizará o material na 
página da GEX. 

, 
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Realizar 
Acordos de 
Cooperação 
Técnica 

Ampliar o 
acesso ao 
INSS Digital à 
sociedade 
civil 
organizada. 

Gerente 
Executivo 

Divisão/Se
ção de 
Benefícios  

SEAT/SER
AT  

  

Gerente da 
APS Piloto 

Gerênc
ia 
Executi
va ou 
na 
cidade 
da APS 
Piloto. 

Data da 
reunião 

XX/XX/X
X 

Prazo 
SEAT/ 
APS 
Piloto  

XX/XX/X
X 

Data de 
assinatur
a do 
acordo 

XX/XX/X
X 

  

  

O Gerente Executivo deverá 
agendar a reunião e firmar o 
Plano de Trabalho e minuta de 
acordo constantes da Portaria 
de implantação do projeto piloto. 

O Gerente da APS Piloto 
deverá articular e convidar as 
entidades. 

A Divisão/Seção de Benefícios 
deverá expor os aspectos do 
acordo e o SEAT/SERAT deverá 
realizar ações de orientação e 
informação sobre a 
operacionalização no Sistema 
de Agendamento 

. 

Configurar os 
acessos e 
agendas da 
APS Piloto 
das entidades 

A fim de 
viabilizar a 
utilização dos 
Sistemas 
SAG, 
SAGGESTÃO
, SAT e GET.  

SEAT/SER
AT 

Gerênc
ia 
Executi
va 

Prazo 
SEAT 

XX/XX/X
X 

Conforme descrito neste guia. Custo zero. 

Capacitação 
das Entidades 

Explicitar o 
conceito do 
INSS Digital, 
subsidiar os 
conhecimento
s do acesso, 
cadastrament
o e 
acompanham
ento de 
processos no 
SAG, 
orientações 
relativas às 
dúvidas de 
legislação e 
capacitação 
em 
operacionaliza
ção do 
scanner. 

SEAT/SER
AT 

BENEF 

, 

  

Sede 
da 
entidad
e 

Período 
da 
capacitaç
ão 
XX/XX/X
X a 
XX/XX/X
X 

A SEAT deverá pactuar 
cronograma e explicitar o fluxo 
do 
acesso/cadastramento/acompan
hamento das tarefas no SAG. O 
BENEF atuará quanto às 
questões de legislação 
pertinentes.  

Custo zero. 
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Realizar 
acompanham
ento das APS 
Piloto 

Acompanhar 
o processo de 
implantação 
do INSS 
Digital no 
âmbito da 
Gerência 
Executiva. 

Gerente 
Executivo 

Equipe 
Portariada 

Gerênc
ia 
Executi
va 

Semanal 

Quinzenal 

Mensal 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

  

A Equipe de Acompanhamento 
caberá, após a virada: 

No primeiro mês: 

1ª Semana - Acompanhar 
presencialmente e coletar e 
sistematizar os questionários de 
implantação; avaliar o 
andamento do processo 
e  definir ajustes locais. 

2ª Semana - Coletar e 
sistematizar os questionários de 
implantação, contemplando os 
aspectos “dificuldades 
encontradas, causa raiz e 
correção”, com análise de 
viabilidade da ação de correção 
proposta sob o método 5W2H e 
enviar à Superintendência. 

3ª Semana - Coletar e 
sistematizar os questionários de 
implantação;  

Visitar a agência e reunir a 
equipe a fim de acolher as 
impressões e demandas de 
implantação do projeto. 

4ª Semana -  Coletar e 
sistematizar os questionários de 
implantação; 

Solicitar dados gerenciais as 
áreas (SEAT, BENEF, SST, 
LOGÍSTICA, OFC, SOGP e 
Comunicação Social) contendo 
observações e análise dos 
mesmos sobre o momento pré e 
pós “virada”. 

5ª Semana -  Reunir equipe da 
GEX para avaliar a visita a 
agência confrontando com os 
dados fornecidos; Coletar e 
sistematizar os questionários de 
implantação, assim como o 
resumo da reunião 
contemplando os aspectos 
“dificuldades encontradas, causa 
raiz e correção”, com análise de 
viabilidade da ação de correção 
proposta sob o método 5W2H e 
enviar à Superintendência. 

  

A partir disso, manter durante os 
2 meses subsequentes a rotina 
semanal de coletar e 

Fazer 
planilha de 
deslocament
o as 
agências. 
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sistematizar os questionários de 
implantação; quinzenal de reunir 
apenas a equipe de 
acompanhamento enviando os 
questionários sistematizados à 
SR; e, mensal de visitar a APS 
Piloto, reunir a equipe GEX a fim 
de confrontar  os dados 
coletados e sistematizados nos 
questionários de implantação, 
com os dados gerenciais das 
áreas, analisando os impactos 
positivos e negativos da virada, 
produzindo relatório que 
contemple os aspectos 
“dificuldades encontradas, causa 
raiz e correção”, com análise de 
viabilidade da “ação de 
correção” proposta sob o 
método 5W2H e enviar à 
Superintendência. 

  

Ao final de cada trimestre, 
semestre  e ano, reunir a 
equipe GEX confrontando os 
dados coletados e 
sistematizados nos 
questionários de implantação, 
com os dados gerenciais das 
áreas analisando os impactos 
positivos e negativos da virada, 
produzindo relatório 
contemplando os aspectos 
“dificuldades encontradas, causa 
raiz e correção”, com análise de 
viabilidade da “ação de 
correção” proposta sob o 
método 5W2H e enviar à 
Superintendência. 
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Anexo VI 

Datas “Virada da Chave’’ 

Nome GEX OL  APS 
Datas "Virada 

da Chave" 

POÇOS DE CALDAS 11028050 POÇOS DE CALDAS 03/08/2017 

DIAMANTINA 11032030 DIAMANTINA 07/08/2017 

DIAMANTINA 11032010 CORINTO 28/08/2017 

POÇOS DE CALDAS 11028040 MACHADO 14/08/2017 

UBERLÂNDIA 11030080 TUPACIGUARA 14/08/2017 

DIAMANTINA 11032070 CAPELINHA 29/08/2017 

UBERLÂNDIA 11030020 ITUIUTABA 21/08/2017 

DIAMANTINA 11032040 CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 28/08/2017 

JUIZ DE FORA 11025090 PALMA 28/08/2017 

UBERLÂNDIA 11030050 CAMPINA VERDE 28/08/2017 

TEÓFILO OTONI 11033020 MEDINA 29/08/2017 

DIAMANTINA 11032100 SERRO 30/08/2017 

TEÓFILO OTONI 11033050 TEÓFILO OTONI 04/09/2017 

VARGINHA 11031140 NEPOMUCENO 04/09/2017 

JUIZ DE FORA 11025070 MURIAÉ 11/09/2017 

TEÓFILO OTONI 11033100 ITAMBACURI 11/09/2017 

VARGINHA 11031110 CAMPOS GERAIS 11/09/2017 

VARGINHA 11031020 CAMPO BELO 18/09/2017 

VOLTA REDONDA 17025050 VALENÇA/RJ 18/09/2017 

JUIZ DE FORA 11025010 CARANGOLA 25/09/2017 

BARBACENA 11021070 UBÁ 02/10/2017 

MONTES CLAROS 11026170 VARZEA DA PALMA 02/10/2017 

VITÓRIA 7001280 PINHEIROS 02/10/2017 

MONTES CLAROS 11026060 PIRAPORA 09/10/2017 

VITÓRIA 7001010 AFONSO CLÁUDIO 09/10/2017 

JUIZ DE FORA 11025110 SÃO JOÃO NEPOMUCENO 16/10/2017 

MONTES CLAROS 11026080 SALINAS 16/10/2017 

VITÓRIA 7001080 LINHARES 16/10/2017 

MONTES CLAROS 11026160 SÃO JOÃO DO PARAISO/MG 23/10/2017 

VITÓRIA 7001100 SÃO MATEUS 23/10/2017 

MONTES CLAROS 11026130 RIO PARDO DE MINAS 30/10/2017 

VITÓRIA 7001260 SÃO GABRIEL DA PALHA 30/10/2017 

DIVINÓPOLIS 11023120 DORES DO INDAIÁ 06/11/2017 

MONTES CLAROS 11026090 BRASÍLIA DE MINAS 06/11/2017 

GOVERNADOR 
VALADARES 11024110 TIMÓTEO 13/11/2017 
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MONTES CLAROS 11026010 BOCAIUVA 13/11/2017 

GOVERNADOR 
VALADARES 11024200 BELO ORIENTE 20/11/2017 

MONTES CLAROS 11026100 CORAÇÃO DE JESUS 20/11/2017 

GOVERNADOR 
VALADARES 11024050 GOVERNADOR VALADARES 27/11/2017 

MONTES CLAROS 11026050 MONTES CLAROS 27/11/2017 

UBERABA 11029090 IBIÁ 27/11/2017 

UBERABA 11029100 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS 28/11/2017 

GOVERNADOR 
VALADARES 11024190 SÃO JOÃO EVANGELISTA 29/11/2017 

UBERABA 11029070 COROMANDEL 29/11/2017 

JUIZ DE FORA 11025130 ESPERA FELIZ 30/11/2017 
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Anexo VII 

QUADRO 4 - PARÂMETROS DAS APS 

O QUÊ POR QUÊ QUEM ONDE QUANDO COMO QUANTO 

A ação, a tarefa 

O objetivo, 
finalidade, 
onde quer 
chegar. 

Definir por 
nome o 
responsáv
el pela 
execução 
da tarefa e 
o setor 

Local 
exato onde 
ocorrerá a 
ação. 

Data e 
horário de 
realização da 
ação 

Descrição de todos os 
passos e etapas para 
realização da ação 

Deslocament
os, horas-
aula, 
passagens, 
etc. 

Realizar 
reunião com a 
Equipe 

Explanar o 
Projeto INSS 
Digital, com 
bases 
conceituais 
do projeto e 
o plano de 
trabalho 
proposto 

Gerente 
da APS 

APS Piloto Data da 
reunião 

XX/XX/XX 

O Gerente da APS 
deverá: 

 agendar 
reunião com a 
equipe. 

 informar as 
etapas/cronogr
ama do projeto 
e data da 
capacitação. 

 pactuar agenda 
de atendimento 
e local para 
capacitação 
dos servidores 
e agentes 
públicos.  

  

Auxiliar na 
capacitação 
dos servidores 
da APS 

Viabilizar a 
execução do 
modelo. 

Gerente 
da APS e 
servidores
/ agentes 
públicos 
indicados 
pelo 
mesmo. 

APS Piloto Data da 
Reunião 

XX/XX/XX 

O Gerente da APS 
deverá: 

 informar e 
lembrar data 
Reunião 
Técnica. 

 organizar 
agenda de 
atendimento e 
local para 
capacitação 
dos servidores 
e agentes 
públicos. 

 providenciar 
materiais 
solicitados pelo 
CFAI  

  

Configurar os 
acessos e 
perfis dos 

A fim de 
viabilizar a 
utilização 
dos 

Gerente 
de APS  

APS Imediatamen
te após a 
capacitação 

Conforme descrito neste 
guia. 

. 
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‘’’servidores da 
APS 

Sistemas 
SAG, 
SAGGESTÃ
O, SAT e 
GET.  

Subsidiar o 
acompanhame
nto do projeto 

Fornecer 
informações 
solicitadas 
pela 
Gerência 
Executiva. 

Gerente 
da APS e 
servidores
/ 
estagiário
s. 

APS Piloto Semanalmen
te 

O Gerente da APS 
deverá reunir a equipe 
semanalmente, durante 
no máximo 20 minutos, a 
fim de levantar as 
principais dificuldades e 
sugestões de melhorias 
dos envolvidos no 
processo. Além disso, 
com os resultados 
obtidos, responderá ao 
questionário de 
implantação e 
encaminhará à Gerência- 
Executiva. 

  

Promover 
ações do PEP 

Informar as 
entidades 
parceiras e 
sociedade 
civil 
organizada 
acerca do 
novo modelo 
de 
atendimento 
do INSS 
Digital e 
também 
sobre 
legislação a 
fim de 
facilitar o 
fluxo do 
processo 
eletrônico. 

Gerente 
de APS 

Servidores 
portariado
s, quando 
houver, ou 
servidores 
indicados. 

Região de 
abrangênc
ia da APS 
Piloto. 

Calendário 
com 
programação 
de  ações  

O gerente de APS deverá 
elaborar um cronograma 
de ações de orientação e 
informação/palestras/curs
o de disseminadores 
juntamente com os 
membros do comitê local 
do PEP, quando houver, 
definindo os públicos 
estratégicos para 
apresentação do projeto 
INSS Digital em todas as 
suas vertentes (processo 
eletrônico,utilização de 
canais remotos, Meu 
INSS, possibilidade de 
realização de acordos de 
cooperação técnica, etc.) 

Custo zero. 
Eventual 
necessidade 
de diária para 
deslocamento
s mais longos 
ou com 
pernoite. 

  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XKRfaEtVRUnHUHWmR9y1jENcdxQAgC6L7CFhCe4oAv8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XKRfaEtVRUnHUHWmR9y1jENcdxQAgC6L7CFhCe4oAv8/edit?usp=sharing

