
Minuta da Portaria No XX/PRES/DIRBEN, de XX de XXXX de 2019

O Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social e o Diretor de Benefícios Previdenciários, no 
uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no arts. 143 e seguintes da Lei no 8.112 de 11 de 
Dezembro de 1990, resolvem: 

Considerando que a Reabilitação Profissional um Serviço Previdenciário e que conforme o Art.89
da Lei Nº:8.213/91 e Art.136, do Decreto Nº: 3.048/99 “é a assistência educativa ou reeducativa e
de adaptação ou readaptação profissional, instituída sob a denominação genérica de habilitação e
reabilitação profissional, visando proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente
para  o  trabalho,  em caráter  obrigatório,  independente  de  carência,  e  às  pessoas  portadoras  de
deficiência, os meios indicados para o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que
vivem”; 

Considerando  que  o  atendimento  da  Reabilitação  Profissional  é  executado  por  uma  equipe
multidisciplinar constituída por Analistas do Seguro Social  com formação superior nas áreas de
Serviço Social,  Psicologia, Terapia Ocupacional, Sociologia,  Fisioterapia e outras áreas afins ao
processo, os quais necessitam de autonomia técnica para desenvolver suas atividades/atribuições;

Considerando as alterações na estrutura do Serviço de Reabilitação Profissional do INSS existente
desde  1944,  onde  ocorre  ausência  de  investimentos  e  falta  de  condições  de  trabalho,  levando  a
fragilidade na oferta e qualidade do Serviços prestados aos segurados;

Considerando o esvaziamento das equipes interdisciplinares e com capacidade técnica em cargos de
gestão;

Considerando o contingente de servidores em com previsão de aposentadoria sem recomposição da
força de trabalho;

Considerando o recente diálogo estabelecido com a abertura de canal de negociação entre a gestão e
serviços  previdenciários  (Serviço  Social  e  Reabilitação  Profissional)  através  de  suas  entidades
representativas e  de categorias,  acerca do reposicionamento dos serviços dentro da estrutura da
autarquia e sua reestruturação, resolvem:

            Art. 1º Constituição do Grupo de Trabalho com os seguintes objetivos: 

a) Contribuir com o planejamento, uniformização, acompanhamento e monitoramento das
ações do Serviço de Reabilitação Profissional em âmbito nacional; 

b) Debater, formatar, articular e encaminhar propostas de ações do Serviço de Reabilitação
Profissional  no  contexto  do  INSS  Digital  e  de  mudanças  substanciais  na  estrutura
organizacional do INSS; 

c) Propor alterações que se fizerem necessárias no que diz respeito às condições de trabalho
dos Trabalhadores (as) da Reabilitação Profissional no INSS. 

Art. 2º O Grupo de Trabalho - GT será composto por representantes da Diretoria de benefícios -
DIRBEN,  dos  Conselhos  de  Classe  Profissional  ,  da  Federação  Nacional  dos  Sindicatos  dos
Trabalhadores  em  Saúde,  Trabalho,  Previdência  e  Assistência  Social  -  FENASPS  e  de  um
representante de base que trabalha no Serviço de Reabilitação Profissional por superintendência
regional – SR, considerando as características peculiares de cada região brasileira. 

Art.3º Designar para compor o referido Grupo de Trabalho, os servidores abaixo relacionados que 
serão coordenados pela ________________________________________



Representante(s) da DIRBEN: 
____________________________________________ 

Representante(s) do CFESS: 
_____________________________________________ 

Representante (s) da FENASPS: 
_____________________________________________

NOME EMAIL (@inss.gov.br MATRÍCULA SR

PATRICIA RODRIGUES patricia.rodrigues 1780830 SRI

KATIA LUZIA DE CAMARGO JESUS
katia.jesus 1656456 SRI

SAMANTHA OLIVETI samantha.goes 1711221 SRII

LILIANA  EMILIA  FRIZZEIRA  DE

CASTILHO
liliana.frizzera 2132236 SRII

KELCIA DAMASIA CORDEIRO NETO kelcia.neto 1974383 SRIII

TATIANE MARTINS tatiane.martins 1974557 SRIII

LUIZ PEREIRA DA SILVA NETO luizpereira.neto 1633840 SRIV

ANA CAROLINA ROCHA PEIXOTO ana.rochapeixoto 1780032 SRIV

DENISE  MONTEIRO  DUARTE
FLORES

denizze.flores 1989151 SRV

JOELMA SANTOS DA SILVA joelma.ssilva 1991782 SRV

Art. 3º As reuniões do Grupo de Trabalho serão realizadas de forma presencial. 

Art.  4º  O prazo  para  apresentação  e  entrega  do  produto  sobre  a  reestruturação  do Serviço  de
Reabilitação Profissional elaborado pelo grupo é de 01 (um) mês. 

Art. 5º O GT se reunirá uma vez por mês e terá validade pelo prazo de um ano, contados a partir da
publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade. 

Art. 6º Havendo necessidade, o GT, com anuência da Diretoria de Benefícios e/ou do Presidente do
INSS poderão convidar outros colaboradores para subsidiar os trabalhos do GT. 

Art. 7º O GT deverá elaborar relatório consubstanciado no final dos trabalhos. 

Art. 8º O custeio dos deslocamentos (diárias e passagens) ficará a expensas do INSS no caso dos
servidores da Instituição, e os demais membros pela FENASPS e suas entidades de representação
de classe profissional.

Art. 9º Os/As servidores/as, membros do GT, terão seus pontos abonados quando da participação
das reuniões presenciais e, o coordenador do grupo, excepcionalmente, poderá solicitar a liberação
dos dias de trabalho do membro do GT para que este possa se dedicar às atividades, na sua própria
sede. 



Art. 10º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

RENATO RODRIGUES VIEIRA                                      AGNALDO NOVATO CURADO FILHO 
Presidente do INSS                                                        Diretor da Diretoria de benefícios - DIRBEN 


