
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, no uso de suas 

atribuições, tendo em vista o disposto nos arts. 143 e seguintes da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, resolvem: 

Considerando a Lei 8.213, de 24 de julho de 1991 em seu Art. 88 que estabelece as competências 

do Serviço Social do INSS; 

Considerando a necessidade de ampliação do acesso as informações sobre a política de 

previdência social e o potencial de articulação com a sociedade em geral do Serviço Social do 

INSS. 

Considerando a fragilidade da gestão técnica da instituição, na área de Serviço Social com 

registro de constante alteração da representação nacional e esvaziamento de funções e das 

equipes; 

Considerando que o Serviço Social necessita de infra-estrutura e autonomia técnica para 

desenvolver com qualidade suas atividades/atribuições. 

Considerando a previsão de aposentadoria de um grande contingente de servidores, sem que 

esteja programada a realização de concurso público, para recompor a força de trabalho; 

Considerando as alterações recentes nos fluxos, métodos e processos de trabalho do INSS e o 

impacto deste novo modelo de atendimento para a população atendida pela autarquia; 

Considerando a necessidade de avaliar as atuais demandas para a melhoria do atendimento do 

beneficiário da Previdência Social; 

Considerando o recente diálogo estabelecido com abertura de canal de negociação entre a 

gestão e serviços previdenciários (Serviço Social e Reabilitação Profissional) através de suas 

entidades representativas e representantes das categorias, acerca do reposicionamento dos 

serviços dentro da estrutura da autarquia e sua reestruturação, resolvem: 

Art. 1º Constituir Grupo de Trabalho com os seguintes objetivo: 

a) Contribuir com o planejamento, uniformização, acompanhamento e monitoramento 

das ações do Serviço Social em âmbito nacional; 

b) Construir e apresentar proposta de reestruturação do Serviço Social em cumprimento 

de suas competências, previstas nos artigos 88 da Lei n.8213/91; 

c) Debater, formatar, articular e encaminhar propostas de ações do Serviço Social no 

contexto do INSS Digital e de mudanças substanciais na estrutura organizacional do 

INSS, de forma a contemplar as novas exigências quanto aos serviços a serem prestados 

aos/as segurados/das da previdência social e àqueles/as necessitados/as dos benefícios 

assistenciais facilitando o acesso às informações e contribuindo para maior celeridade 

na análise dos processos e no atendimento de suas demandas; 

d) Propor alterações que se fizerem necessárias no que diz respeito às condições de 

trabalho dos/das assistentes sociais no INSS. 



Art. 2º O Grupo de Trabalho - GT será composto por representantes da Diretoria de benefícios - 

DIRBEN, do Conselho Federal de Serviço Social - CFESS, da Federação Nacional dos Sindicatos 

dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social - FENASPS e de um 

representante do Serviço Social 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:  

__________________________________________ 

Representantes do Serviço Social por SR (Titular e suplente): 

 
Nome  E-mail Matrícula  SR 

   DIRBEN  

Gisele Freitas (SP) Gisele.freitas@inss.gov.br  SRI  

Isabel......(SP) - suplente   SRI 

Gustavo Henrique 

Teixeira (MG) 

gustavo.hteixeira@inss.gov.br 1709118 SRII 

Tatiana Carvalho Cavati 

(ES) - Suplente 

tatiana.cavati@inss.gov.br 1711439 SRII 

Edivane de Jesus (SC) edivane.jesus@inss.gov.br 1708416 SRIII 

Lucilene  da Silva (PR) - 

Suplente 

Luciene.silva@inss.gov.br 2035222 SRIII 

Júlio Cesar Lopes de 

Jesus (SE) 

julio.jesus@inss.gov.br 

 

1707454 SRIV 

Maria Crizeuda Freire de 

Castro (CE) - Suplente 

maria.crizeuda@inss.gov.br 

 

1087112 SRIV 

Ana Ângela Torres Brasil 

(GO) 

ana.brasil@inss.gov.br 1707057 SRV 

Valéria Lopes de Sá (DF) 

- Suplente 

valerialopes.sa@inss.gov.br 

 

1664021 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 Social 

elaborado pelo grupo é de 01 (um) mês. 
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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 (CFESS e FENASPS) serão custeados por suas 

entidades. 

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 


