


1  

1 - QUADRO PROPOSTA DE ALTERAÇÂO DE REGIMENTO INTERNO REFERENTE A ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL NO INSS MINUTA JANEIRO DE 2018 
 
 

DECRETO n. 9.104/2017 

- ESTRUTURA 

REGIMENTAL DO 

INSS - 

REGIMENTO ANTERIOR INSS 
(PORTARIA n. 296, 09/11/2009) 

REGIMENTO INTERNO ATUAL INSS/2017 (PORTARIA Nº 

414, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA 

E DA 

COMPETÊNCIA 

 

Art. 1o O Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, 

autarquia federal com sede 

em Brasília, Distrito Federal, 

instituída com fundamento 

no disposto no art. 17 da Lei 

no 8.029, de 12 de abril de 

1990, é vinculado ao 

Ministério do 

Desenvolvimento Social. 

CAPÍTUL

O I 

 

DA NATUREZA, SEDE E 

COMPETÊNCIA 

 

Art. 1º O Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS, Autarquia Federal, com 

sede em Brasília - Distrito Federal, 

vinculada ao Ministério da Previdência 

Social, instituída com fundamento no 

disposto no art. 17 da Lei nº 8.029, de 12 

de abril de 1990, tem por finalidade 

promover o reconhecimento, pela 

Previdência Social, de direito ao 

recebimento de benefícios por ela 

administrados, assegurando agilidade, 

comodidade aos seus usuários e 

ampliação do controle social. 

CAPÍTULO I 
DA NATUREZA, SEDE E COMPETÊNCIA 

 

Art. 1º O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, autarquia federal 

com sede em Brasília, Distrito Federal, instituída com fundamento no 

disposto no art. 17 da Lei no 8.029, de 12 de abril de 1990, é vinculado 

ao Ministério do Desenvolvimento Social. 

 

Parágrafo único. O Conselho Nacional de Previdência estabelecerá as 

diretrizes gerais previdenciárias a serem seguidas pelo INSS. 

 

   

Art. 4 

 

 

§4º. O Diretor de Saúde do Trabalhador deverá pertencer exclusivamente à 

carreira de Perito Médico Previdenciário, Supervisor Médico Pericial ou 

Médico do quadro do INSS. 

 

§5º O Coordenador-Geral de Serviços Previdenciários e Assistenciais, o 

Coodenador-Geral de Perícia Médica, o Coordenador de Serviços 

Previdenciários e Assistenciais, o Coordenador Técnico e de Gestão da 

Perícia Médica, o Coordenador de Perícias Ocupacionais, o Coordenador 

de Perícias Médicas em Demandas Judiciais e Externas, o Chefe da Divisão 

de Pericias Judiciais, o Chefe de Divisão de Saúde do Trabalhador na 

Superintendência, o Chefe dos Serviços da Perícia Médica da Divisão de 

Saúde do Trabalhador nas Superintendências, os Chefes de Serviço de 

Saúde do Trabalhador e de Seção de Saúde do Trabalhador das Gerências 

Executivas deverão pertencer exclusivamente à carreira de Perito Médico 

Previdenciário, Supervisor Médico Pericial ou Médico do quadro do INSS. 

 

§13º Os cargos em comissão, as funções comissionadas e as funções 

gratificadas de natureza técnica relativa à perícia médica, reabilitação 

profissional e serviço social serão nomeados, designados ou indicados, 

conforme o caso, pelo Presidente, indicados pelo respectivo órgão 

específico singular. 

 

Art. 4 

 

 

§4º. O Diretor de Saúde do Trabalhador deverá pertencer exclusivamente à carreira 

de Perito Médico Previdenciário, Supervisor Médico Pericial, Médico do quadro do 

INSS ou à carreira do Seguro Social por servidores que exerçam suas atividades em 

setores inseridos na Diretoria de Saúde do Trabalhador. 

 

§5º O Coordenador-Geral de Perícia Médica, o Coordenador Técnico e de Gestão da 

Perícia Médica, o Coordenador de Perícias Ocupacionais, o Coordenador de 

Perícias Médicas em Demandas Judiciais e Externas, o Chefe da Divisão de Pericias 

Judiciais, , o Chefe dos Serviços da Perícia Médica da Divisão de Saúde do 

Trabalhador nas superintendências deverão pertencer exclusivamente à carreira de 

Perito Médico Previdenciário, Supervisor Médico Pericial ou Médico do quadro do 

INSS. O Chefe de Divisão de Saúde do Trabalhador na Superintendência e  os 

Chefes de Serviço de Saúde do Trabalhador e de Seção de Saúde do Trabalhador 

das Gerências Executivas deverá pertencer exclusivamente à carreira de Perito 

Médico Previdenciário, Supervisor Médico Pericial, Médico do quadro do INSS ou à 

carreira do Seguro Social por servidores que exerçam suas atividades em setores 

inseridos na Diretoria de Saúde do Trabalhador 

  

 

§13º Os cargos em comissão, as funções comissionadas e as funções gratificadas de 

natureza técnica relativa à perícia médica, reabilitação profissional e serviço social 

serão nomeados, designados ou indicados, conforme o caso, pelo Presidente, em 

consulta ao respectivo órgão específico singular. 

  Art. 143 III - monitorar, em conjunto com a Diretoria de Saúde do 

Trabalhador, quando for o caso, os benefícios por incapacidade e 

assistenciais; 

Excluir o art. 143, inciso III 
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CAPÍTULO IV 
DAS COMPETÊNCIAS 

DOS ÓRGÃOS 
[...] 
Art. 15. À Diretoria de Saúde 

do Trabalhador às compete: 

I - gerenciar e propor ao 

Presidente do INSS a 

normatização das atividades 

de perícia médica de 

benefícios

 previdenciários, 

assistenciais e aqueles 

relativos aos servidores 

públicos federais, nos termos 

do § 4o do art.  30  da  Lei no 

11.907, de 2 de fevereiro de 

2009, de reabilitação 

profissional e de serviço 

social; 

II - desenvolver estudos 

destinados ao 

aperfeiçoamento das 

atividades médico-periciais 

de benefícios 

previdenciários, assistenciais 

e aqueles relativos aos 

servidores públicos federais, 

de reabilitação profissional e 

de serviço social, e promover 

a orientação à sociedade com 

vistas ao reconhecimento do 

direito; 
[...] 

 

 

 

Art. 125. À Diretoria de Saúde do 

Trabalhador compete: 

I - gerenciar e normatizar as atividades 

de perícia médica de benefícios 

previdenciários, assistenciais e os 

relativos aos servidores públicos 

federais, nos termos do que dispõe o § 4º 

do art. 30 da Lei nº 11.907, de 2 de 

fevereiro de 2009, de reabilitação 

profissional e de serviço social, inclusive 

quando efetuadas por executores 

indiretos; 

II - desenvolver estudos voltados para o 

aperfeiçoamento das atividades 

médico-periciais de benefícios 

previdenciários, assistenciais e os 

relativos aos servidores públicos 

federais, de reabilitação profissional e 

de serviço social, bem como promover 

a orientação à sociedade objetivando o 

reconhecimento do direito; 
(…) 
VI - subsidiar órgãos e unidades 

descentralizados no estabelecimento de 

parâmetros de avaliação das atividades de 

perícia médica, reabilitação profissional e 

serviço social. 

Art. 170. À Diretoria de Saúde do Trabalhador compete: II - gerenciar e 

normatizar, nos termos do inciso I do art. 15 do Decreto nº 9.104, de 

2017, as atividades de reabilitação profissional e de serviço social, 

inclusive quando efetuadas 
por executores indiretos; 

 

III - desenvolver estudos voltados para o aperfeiçoamento das atividades 

médico periciais de benefícios previdenciários, assistenciais e os relativos 

aos servidores públicos federais, de reabilitação profissional e de serviço 

social; 

Art. 170. À Diretoria de Saúde do Trabalhador compete: 

 

II - Gerenciar e normatizar, nos termos do inciso I do art. 15 do Decreto nº 9.104, de 

2017, as atividades de reabilitação profissional e de serviço social. 

 

III - desenvolver estudos voltados para o aperfeiçoamento das atividades médico 

periciais de benefícios previdenciários, assistenciais e os relativos aos servidores 

públicos federais, de reabilitação profissional e de serviço social, bem como promover 

a orientação à sociedade objetivando o acesso e reconhecimento do direito; 

  

 

 

 

Não tem correspondente não existia 

anteriormente 

Art. 171. À Divisão de Assessoria e Consulta da Diretoria de Saúde do 
Trabalhador compete: 
I - elaborar normas complementares e procedimentais relativos à 

aplicação e ao cumprimento uniforme da perícia, reabilitação 

profissional e avaliação social; 

Art. 171. À Divisão de Assessoria e Consulta da Diretoria de Saúde do Trabalhador 

compete: 

 

I - elaborar normas complementares e procedimentais relativos à aplicação e ao 

cumprimento uniforme da perícia, reabilitação profissional e Serviço Social; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 173. À Coordenação-Geral de Serviços Previdenciários e 

Assistenciais 
compete: 
I - planejar, supervisionar e avaliar as atividades e procedimentos de 

reabilitação profissional, de serviço social e de benefícios assistenciais, 

nos órgãos e unidades descentralizadas, inclusive quando efetuadas por 

executores indiretos; 
II - propor ao Diretor de Saúde do Trabalhador: 
a) atos normativos de orientação e uniformização de procedimentos; 

b) a celebração de parceria com empresas, órgãos públicos e entidades 

não governamentais, em sua área de atuação; 

c) critérios e parâmetros para a execução das atividades de reabilitação 

profissional, de serviço social e de benefícios assistenciais; e 

d) ouvida as respectivas Divisão de Saúde do Trabalhador da 

Superintendência e a Chefia do Serviço ou Seção de Saúde do 

Trabalhador da Gerência-Executiva, a nomeação de 

Assessores Técnicos da Saúde do Trabalhador no âmbito do Serviço ou 

Seção de Saúde do Trabalhador nas áreas de Reabilitação Profissional e 

Art. 173. À Coordenação Geral de Serviço Social compete: 

 

I - planejar, supervisionar e avaliar as atividades e procedimentos de avaliações 

sociais e de serviço social conforme o artigo 88 da lei nº 8.213 de 24 de Julho de 1991e, 

nos órgãos e unidades descentralizadas; 

 

II – propor à Diretoria de Saúde do Trabalhador, ao Presidente do INSS e demais 

diretorias: 

a) atos normativos de orientação e uniformização de procedimentos; 

b) a celebração de parceria com empresas, órgãos públicos e entidades não 

governamentais, em sua área de atuação; 

c) critérios e parâmetros para a execução das atividades de avaliações sociais e de 

serviço social; 

d) ouvida os respectivos Serviços do Serviço Social nas Superintendências Regionais 

e Gerências Executivas, a nomeação de Representantes; 

III - supervisionar projetos e ações voltados para a melhoria da qualidade e 

aprimoramento, na sua área de atuação; 

IV - subsidiar a Diretoria de Atendimento no estabelecimento de parâmetros de 
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Não tem correspondente não existia 

anteriormente 

Serviço Social; 

III - supervisionar projetos e ações voltados para a melhoria da 

qualidade e aprimoramento, na sua área de atuação; 

IV - subsidiar a Diretoria de Atendimento no estabelecimento de 

parâmetros de avaliação do atendimento nas unidades e órgãos 

descentralizados; 

V - supervisionar a integração das atividades e estabelecer diretrizes para 

os sistemas operacionais relativos à sua área de atuação; 

VI - validar a proposta de execução das metas físicas e financeiras de 

suas áreas de atuação; 

VII - supervisionar os procedimentos operacionais relativos ao 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Renda 

Mensal Vitalícia; e 

VIII - supervisionar ações que fortaleçam a revisão dos benefícios 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. 

avaliação do atendimento nas unidades e órgãos descentralizados; 

V - supervisionar a integração das atividades e estabelecer diretrizes para os 

sistemas operacionais relativos à sua área de atuação; 

VI - validar a proposta de execução das metas físicas e financeiras de suas áreas de 

atuação; 

VII - supervisionar os procedimentos operacionais relativos as avaliações sociais do 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social e Renda Mensal Vitalícia, 

bem como as avaliações sociais da aposentadoria da pessoa com deficiência; e 

VIII - supervisionar ações que contribuam com a revisão dos benefícios Benefício de 

Prestação Continuada da Assistência Social; 

IX –  elaborar atos normativos referentes à atividade de assistência técnica à 

Procuradoria nos processos judiciais que tenham por objeto benefícios assistenciais 

que requeiram emissão parecer técnico pelo serviço social; 

X - atos normativos referentes à atuação do serviço social na revisão dos 

benefícios assistenciais implantados ou reativados por decisão judicial; 

XI -  monitorar, periodicamente, através de informações constantes nos sistemas 

operacionais, a implantação e reativação de benefícios assistenciais, avaliando a 

necessidade de adoção de medidas técnicas ou gerenciais junto à Procuradoria ou 

Gerências Executivas; 

XII - manter interlocução com Poder Judiciário de forma a conhecer eventuais 

dificuldades ou necessidades que demandem ajustes nos processos de trabalho, bem 

como prestar esclarecimentos que se fizerem necessários em relação aos 

procedimentos do INSS em benefícios assistências implantados ou reativados por 

decisão judicial; 

  

 

Art. 127. À Coordenação de Serviços 

Previdenciários e Assistenciais compete: 

I - planejar, coordenar, orientar, 

supervisionar e avaliar as atividades e 

procedimentos de reabilitação 

profissional, de serviço social e de 

benefícios assistenciais, nos órgãos e 

unidades descentralizadas, inclusive 

quando efetuadas por executores 

indiretos; 
(…) 
V - propor critérios e parâmetros para a 

execução das atividades de reabilitação 

profissional, de serviço social e de 

benefícios assistenciais; 

Art. 174. À Coordenação de Serviços Previdenciários e Assistenciais 

compete: 

I - coordenar as atividades e procedimentos de reabilitação profissional, 

de serviço social e de benefícios assistenciais, nos órgãos e unidades 

descentralizadas, inclusive quando efetuadas por executores indiretos; 

II - elaborar e propor ao Coordenador-Geral de Serviços Previdenciários 

e Assistenciais, atos normativos de orientação e uniformização de 

procedimentos; 

III - propor ao Coordenador-Geral de Serviços Previdenciários e 

Assistenciais: 

a) celebração de parceria com empresas, órgãos públicos e entidades não 

governamentais, em sua área de atuação; e 

b) critérios e parâmetros para a execução das atividades de reabilitação 

profissional, de serviço social e de benefícios assistenciais; 

 

c) IV - planejar e acompanhar projetos e ações voltados para a 

melhoria da qualidade e aprimoramento, na sua área de atuação; 

d) V - coordenar a integração das atividades e estabelecer diretrizes para os 

sistemas operacionais relativos à sua área de atuação; e 

e) - acompanhar a proposta de execução das metas físicas e financeiras de 

suas áreas de atuação. 

Art. 174 – Coordenação de Planejamento e Gerenciamento de Informações do Serviço 

Social, compete: 

 

I - supervisionar: 

a) projetos e ações voltados para a melhoria da qualidade e aprimoramento do 

gerenciamento centralizado das avaliações de Serviço Social; 

b) a integração das atividades e estabelecer diretrizes para os sistemas operacionais 

relativos ao gerenciamento centralizado do Serviço Social; 

c) os procedimentos operacionais relativos de gerenciamento centralizado do

 Serviço Social; 

d) o acompanhamento estatístico e gerencial das atividades relativas ao

 Serviço Social; 

 

e) o aperfeiçoamento dos padrões, sistemas e métodos de avaliação e 

acompanhamento da qualidade e produtividade das atividades relacionadas ao 

Serviço Social; 

f) a utilização dos sistemas de informações gerenciais do Serviço Social; 

II - supervisionar ações que possibilitem a revisão do direito vinculado  à  benefícios   

assistenciais   e   Serviço   Social;   III - validar a proposta de execução das metas 

físicas e financeiras de suas áreas de atuação. 

   Art. 175 – Coordenação de Gestão de Avaliação Social e ações intersetoriais, compete: 

 

I - coordenar: 

a) atividades e procedimentos centralizados de gerenciamento e avaliação de 

atividades das Avaliações Sociais e Serviço Social; 

b) projetos e ações voltados para a melhoria da qualidade e aprimoramento, do 

gerenciamento centralizado das avaliações de atividades das avaliações sociais e 

Serviço Social; 

c) os procedimentos operacionais relativos de gerenciamento centralizado das 

atividades de avaliações sociais e Serviço Social; 

d) o aperfeiçoamento dos padrões, métodos de avaliação e acompanhamento da 

qualidade e produtividade das atividades relacionadas atividades de avaliações 

sociais e Serviço Social; 

e) elaboração e propostas de atos normativos de orientação e uniformização de 
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procedimentos relacionadas atividades de avaliações sociais e Serviço Social; 

f) – implementação de ações de orientação aos segurados e a população quanto ao 

reconhecimento de direitos de benefícios administrados pela Previdência Social; 

g) implementação grupos de trabalho em conformidade as necessidades 

relacionadas atividades de avaliações sociais e Serviço Social; 

orientar tecnicamente as atividades desenvolvidas pelo Serviço do Serviço Social 

nas Superintendências Regionais e Gerências Executivas; 

i) elaboração de atos normativos referentes à atividade de assistência técnica à 

Procuradoria nos processos judiciais que tenham por objeto benefícios assistenciais 

que requeiram emissão parecer técnico pelo serviço social; 

j) atos normativos referentes à atuação do serviço social na revisão dos benefícios 

assistenciais implantados ou reativados por decisão judicial; 

l) monitoramento, periodicamente, através de informações constantes nos sistemas 

operacionais, a implantação e reativação de benefícios assistenciais, avaliando a 

necessidade de adoção de medidas técnicas ou gerenciais junto à Procuradoria ou 

Gerências Executivas; 

m) a manutenção da interlocução com Poder Judiciário de forma a conhecer 

eventuais dificuldades ou necessidades que demandem ajustes nos processos de 

trabalho, bem como prestar esclarecimentos que se fizerem necessários em relação 

aos procedimentos do INSS em benefícios assistências implantados ou reativados por 

decisão judicial; 

 

§ 1º O (a) Coordenador(a) de Coordenação Geral de Serviço Social deverá pertencer 

exclusivamente à carreira do seguro social- Assistente Social ou Analista do Seguro 

Social com formação em Serviço Social em conformidade com a lei nº 8.662, de 7 de 

junho de 1993 e a lei nº 8.213 de 24 de Julho de 1991, art. 88; 

 

§ 2º - Aos servidores analistas do seguro social com formação em serviço social 

competem as atribuições previstas no Artigo 88 da Lei nº 8.213 de 24 de Julho de 

1991, em conformidade com as normativas regulamentadoras específicas da 

profissão. 

 

   Art. 176 – Divisão de Supervisão e Acompanhamento Técnico das ações do Serviço Social, 

compete: 

 

I - planejar, coordenar, orientar, supervisionar e avaliar as atividades e 

procedimentos de Serviço Social nas unidades descentralizadas; 

II - planejar e acompanhar projetos e ações voltados para a melhoria da qualidade e 

aprimoramento, na sua área de atuação; 

III) propor ações a serem desenvolvidas conjuntamente com as áreas de Perícia 

Médica e de Reabilitação Profissional; 

IV) propor e viabilizar as condições para efetivação de estudos e pesquisas, em esfera 

nacional ou inter-regional  em matéria de Previdência e Assistência Social, no intuito 

de subsidiar a intervenção do Serviço Social; 

 

- Os artigos 177 ao 188 serão destinados a estrutura da Reabilitação Profissional e Perícia 

Médica, dessa forma qualquer termo que refere-se ao Serviço Social compreende os 

artigos 173 ao 176. restando na estrutura da DIRSAT, duas coordenações-gerais, 04 

coordenações e  6 divisões. 

 

- Para possibilitar a estruturação de forma equânime, propõe-se a estrutura de três 

coordenações-gerais, sendo elas: 

 

 Coordenação-Geral de Gerenciamento de Serviço Social. (conforme art. 173) 

 Coordenação-Geral de Gerenciamento de Reabilitação Profissional. 

Coordenação-Geral de Gerenciamento de Perícia Médica. 
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 I Não tem correspondente não existia 

anteriormente 
Art. 222. À Divisão de Saúde do Trabalhador na Superintendência 

Regional, subordinada à Diretoria de Saúde do Trabalhador, sendo esta 

última a sua chefia imediata, compete: 

 

II - supervisionar, coordenar e articular, junto a Diretoria de Saúde do 

Trabalhador, a gestão dos respectivos Serviço de Perícia Médica, do 

Serviço de Reabilitação Profissional e do Serviço Social; 

- validar, junto a Diretoria de Saúde do Trabalhador, o plano de trabalho 

dos Serviços e Seções de Saúde do Trabalhador das Gerências-Executivas 

jurisdicionadas, em conformidade com as diretrizes emanadas do Plano 

Plurianual do Governo Federal e do Planejamento Estratégico do INSS; 

III - programar e acompanhar, em conformidade as diretrizes 

administrativas e técnicas da Diretoria de Saúde do Trabalhador, nos 

Serviços e Seções de Saúde do Trabalhador, nos órgãos e unidades do INSS 

sob sua jurisdição, quanto: 

 

a) acompanhamento e supervisão da gestão dos Serviços e Seções de Saúde 

do Trabalhador nas Gerências Executivas sob respectiva jurisdição; 

b) a implantação dos sistemas corporativos de benefícios e de benefícios 

por incapacidade nas Gerências-Executivas, em articulação com as demais 

divisões e serviços pertinentes; 

c) a supervisão dos procedimentos operacionais e as ações de perícia 

médica e serviço social relativas ao benefício de prestação continuada, e à 

renda mensal vitalícia nas gerências-executivas; 

d) a representação da Diretoria de Saúde do Trabalhador junto aos Serviços 

e Seções de Saúde do Trabalhador locais, quando designado; 

e) a coordenação das agendas de trabalho e a mensuração de resultados 

das atividades dos Serviços e Seções de Saúde do Trabalhador nas 

Gerências Executivas sob sua supervisão; 

f) a supervisão e coordenação técnicas à Superintendência Regional nos 

assuntos referentes à matéria de benefícios por incapacidade e assistenciais; 

g) a aprovação e acompanhamento da descentralização orçamentária em 

todas as suas áreas de atuação; 

 

IV - indicar ao Diretor de Saúde do Trabalhador servidores a nomeação 

para o cargo de Chefes dos Serviços ou Seções sob a sua jurisdição 

Art. 222. À Divisão de Saúde do Trabalhador na Superintendência Regional, 

subordinada à Diretoria de Saúde do Trabalhador, compete: 

 

I - supervisionar, coordenar e articular, junto a Diretoria de Saúde do Trabalhador, 

a gestão dos respectivos Serviço de Perícia Médica, do Serviço de Reabilitação 

Profissional e do Serviço Social; 

- validar, junto a Diretoria de Saúde do Trabalhador, o plano de trabalho dos 

Serviços e Seções de Saúde do Trabalhador das Gerências-Executivas 

jurisdicionadas, em conformidade com as diretrizes emanadas do Plano Plurianual 

do Governo Federal e do Planejamento Estratégico do INSS; 

III - programar e acompanhar, em conformidade as diretrizes administrativas e 

técnicas da Diretoria de Saúde do Trabalhador, nos Serviços e Seções de Saúde do 

Trabalhador, nos órgãos e unidades do INSS sob sua jurisdição, quanto: 

 

a) acompanhamento e supervisão da gestão dos Serviços e Seções de Saúde do 

Trabalhador nas Gerências Executivas sob respectiva jurisdição; 

b) a implantação dos sistemas corporativos de benefícios e de benefícios por 

incapacidade nas Gerências- Executivas, em articulação com as demais divisões e 

serviços pertinentes; 

c) acompanhamento dos procedimentos operacionais e as ações de perícia médica e 

serviço social relativas ao benefício de prestação continuada, e à renda mensal 

vitalícia nas gerências-executivas; 

d) a representação da Diretoria de Saúde do Trabalhador junto aos Serviços e Seções 

de Saúde do Trabalhador locais, quando designado; 

e) mensuração de resultados das atividades dos Serviços e Seções de Saúde do 

Trabalhador nas Gerências Executivas sob sua supervisão; 

f) a supervisão e coordenação técnicas à Superintendência Regional nos assuntos 

referentes à matéria de benefícios por incapacidade e assistenciais; 

II acompanhamento da descentralização orçamentária em todas as suas áreas de 

atuação; 

  

 

 

 

 

 

 

Não tem correspondente não existia 

anteriormente 

Art. 225. Ao Serviço do Serviço Social da Divisão de Saúde do 

Trabalhador na Superintendência Regionais, compete: 

 

I - orientar, acompanhar e supervisionar do ponto de vista técnico os 

procedimentos operacionais dos órgãos e unidades descentralizadas e 

solucionar consultas; e 

II - planejar, orientar e supervisionar as atividades inerentes às respectivas 

áreas. 

Art. 225. Ao Serviço do Serviço Social da Divisão de Saúde do Trabalhador na 

Superintendência Regionais, vinculadas a Coordenação-Geral de Serviço Social, 

compete: 

 

a) assessorar a Superintendência Regional em matéria específica de Serviço Social 

e participar do planejamento das ações na área; 

b) coordenar e supervisionar as ações do Serviço Social no âmbito das Gerências 

Executivas - GEXs, em conformidade com a legislação em vigor, e com as diretrizes 

e princípios estabelecidos no plano de ação nacional do Serviço Social, estabelecido 

pela Coordenação-Geral de Serviço Social; 

c) contribuir com a elaboração e assegurar as diretrizes e os princípios do plano de 

ação nacional do Serviço Social; 

d) elaborar o plano de ação do Serviço Social no âmbito da Superintendência 

Regional, em consonância com o plano de ação nacional do Serviço Social, a partir 

das demandas identificadas nas GEXs e APSs sob sua jurisdição; 

e) elaborar, propor e desenvolver ações conjuntas com as áreas de Perícia Médica e 

de Reabilitação Profissional; 

f) propor à Superintendência Regional intercâmbio com órgãos governamentais, 

instituições de ensino e pesquisa, visando cooperação técnica, parcerias e articulação 

de ações que resultem na melhoria dos serviços prestados aos usuários; 

g) propor e viabilizar as condições para efetivação de estudos e pesquisas na área de 

Serviço Social, principalmente quanto ao impacto da política previdenciária e de 

assistência  social nas condições de vida dos usuários, e disponibilizar seus 
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resultados; 

h) propor e articular ações de capacitação continuada, em conjunto com os 

representantes dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do INSS na 

Superintendência; 

 

j) propor, acompanhar e avaliar a execução das metas físicas e orçamentárias do 

Serviço Social da Superintendência Regional e das Gerências Executivas sob sua 

jurisdição; 

k) contribuir com a Coordenação-Geral de Serviço Social quanto à elaboração e 

revisão dos atos normativos do Serviço Social, promovendo, divulgando e 

acompanhando sua aplicação; 

l) consolidar dados estatísticos do Serviço Social no âmbito das Superintendências 

Regionais, fornecendo relatórios à Coordenação-Geral do Serviço Social; 

m) atender as demandas propostas pela Diretoria de Saúde do Trabalhador, pela 

Divisão do Serviço Social e pela Superintendência Regional. 

d) contribuir com a Coordenação Geral de Serviço Social quanto à elaboração e 

revisão dos atos normativos, promovendo, divulgando e acompanhando sua 

aplicação; 

 Art. 167. Às Gerências-Executivas, 

subordinadas às Superintendências 

Regionais, compete: 

I - supervisionar as Agências da 

Previdência Social sob sua jurisdição nas 

atividades de: 
(…) 
b) perícia médica, reabilitação 

profissional e serviço social, 

inclusive as efetuadas por 

executores indiretos; 

 

Art. 172. Ao Serviço e à Seção de Saúde 

do Trabalhador da Gerência-Executiva 

compete: 

I - gerenciar as atividades da área 

médico-pericial, de reabilitação 

profissional e serviço social, inclusive 

aquelas efetuadas por executores 

indiretos; 
(…) 
III - orientar e supervisionar a 

operacionalização dos sistemas 

corporativos de benefícios e de 

benefícios por incapacidade nos órgãos e 

unidades descentralizadas relacionados 

às áreas de perícia médica, reabilitação 

profissional e serviço social; (...) 

 

IX - propor estudos voltados para o 

aperfeiçoamento dos mecanismos de 

reconhecimento de direito ao 

recebimento de benefícios que envolvam 

atuação da perícia médica, reabilitação 

profissional e serviço social; X - 

acompanhar a execução dos programas 

de reabilitação profissional e ações do 

serviço social e propor as medidas 

necessárias ao seu aperfeiçoamento; 

(…) 

XIII - orientar as equipes das 

Art. 236. Ao Serviço de Saúde do Trabalhador ou Seção de Saúde do 

Trabalhador na Gerência-Executiva, subordinados a Divisão de Saúde do 

Trabalhador, sendo esta última a sua chefia imediata, compete: 

I - gerenciar as atividades da área médico-pericial; 

II – gerenciar as atividades de reabilitação profissional e serviço social, 

inclusive aquelas efetuadas por executores indiretos; 

III - acompanhar a implantação dos sistemas corporativos de benefícios e 

de benefícios por incapacidade, em articulação as áreas de Benefício e 

Atendimento; 

IV - supervisionar os procedimentos operacionais e executar as ações de 

perícia médica e serviço social relativas ao benefício de prestação 

continuada, e à renda mensal vitalícia; 

V - organizar e acompanhar a distribuição de demandas dos peritos 

médicos, assistentes sociais, analistas do seguro social com formação em 

serviço social e demais servidores que atuam na reabilitação profissional, 

conforme diretrizes da Diretoria de Saúde do Trabalhador;  

VI - gerenciar a frequência dos peritos médicos e demais servidores 

lotados nos serviços de saúde do trabalhador, a distribuição de demandas e 

a agenda das perícias médicas, do serviço social e dos serviços de 

reabilitação profissional de cada Agência da Previdência Social, bem 

como divulgar os resultados quantitativos de atendimentos pelas equipes 

de reabilitação profissional, perícias e serviço social realizados, conforme 

diretrizes da Diretoria de Saúde do Trabalhador; 

VII - propor ao Chefe da Divisão de Saúde do Trabalhador nas 

Superintendências estudos voltados para o aperfeiçoamento dos 

mecanismos de reconhecimento de direito ao recebimento de benefícios 

que envolvam atuação da perícia médica, reabilitação profissional e 

serviço social; 

VIII - acompanhar a execução dos programas de reabilitação profissional e 

ações de serviço social e propor as medidas necessárias ao seu 

aperfeiçoamento; 

IX - propor ao Chefe da Divisão de Saúde do Trabalhador nas 

Superintendências o estabelecimento de parcerias, acordos e convênios, 

sempre em caráter educacional, na sua área de atuação; 

X - promover a divulgação dos atos normativos e manuais de sua área de 

atuação; 

XI - fazer a gestão das equipes das Agências da Previdência Social que 

atuam o serviço de reabilitação profissional e de serviço social; 

XII - gerenciar a concessão de recursos materiais necessários ao 

desenvolvimento do processo de reabilitação profissional; 

XIII - fornecer dados estatísticos para garantir aos órgãos responsáveis 

Art. 236 

 

II – gerenciar as atividades de reabilitação profissional e serviço social; 

 

 

EXCLUIR: inciso VI 

 

EXCLUIR: inciso XIX 

 

XX – Á representação do Serviço do Serviço Social nas Gerência Executivas 

vinculadas ao Serviço de Serviço Social das Superintendências: 

 

a) coordenar e supervisionar as ações do Serviço Social desenvolvidas no âmbito da 

Gerência Executiva, em conformidade com o plano de ação nacional do Serviço 

Social; 

b) programar e submeter às chefias dos Serviços/Seções de Saúde do Trabalhador a 

escala de trabalho dos assistentes sociais, incluindo a agenda das avaliações sociais 

de cada Agência da Previdência Social; 

d) realizar análises sobre os dados quantitativos e qualitativos das avaliações sociais, 

conforme diretrizes da Diretoria de Saúde do Trabalhador e da Coordenação-Geral 

de Serviço Social; 

e)  consolidar os dados estatísticos das ações do Serviço Social referentes aos 

programas e projetos desenvolvidos no âmbito da Gerência Executiva, elaborando 

relatório pertinente e fornecendo-o ao Representante Técnico da Superintendência 

Regional e à Coordenação-Geral de Serviço Social; 

f) propor, executar e acompanhar a utilização das metas físicas e orçamentárias do 

Serviço Social na Gerência Executiva; 

g) propor e viabilizar capacitação continuada, em conjunto com os representantes 

dos Centros de Formação e Aperfeiçoamento do INSS da Gerência Executiva; 

h) desenvolver ações conjuntas com as áreas de Perícia Médica e Reabilitação 

Profissional; 

i) promover a articulação das ações do Serviço Social com os programas e projetos 

desenvolvidos no âmbito da Gerência Executiva; 

j) promover a divulgação dos atos normativos, em assuntos referentes à área de 

Serviço Social, bem como acompanhar sua aplicação; 

k) propor e promover reuniões técnicas com a equipe do Serviço Social das Agências 

da Previdência Social, como meio de proporcionar discussão e aprimoramento das 

ações profissionais; 

l) promover e participar de oficinas, estudos e discussões na Gerência Executiva, 

assim como tomar parte em eventos extrainstitucionais, respeitadas as autorizações 
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Agências da Previdência Social que 

operam o serviço de reabilitação 

profissional e serviço social; 
(…) 
XVIII - propor ao Gerente-Executivo 

capacitação dos servidores que atuam 

nas áreas de perícia médica, reabilitação 

profissional e serviço social 

mecanismos para viabilizar a fiscalização, avaliação e controle das 

empresas no cumprimento da reserva legal de vagas para beneficiários 

reabilitados e pessoas portadoras de deficiência habilitadas para o 

trabalho; 

XIV - promover a execução das ações de revisão e correção dos atos 

praticados no reconhecimento inicial e manutenção do direito, nos casos 

identificados pela Auditoria Interna do INSS e pelos órgãos de controle 

interno e externo, demandadas pela Coordenação de Monitoramento 

Operacional de Benefícios e demais divisões da Diretoria de Benefícios; 

XV - subsidiar os Serviços de Atendimento no que se refere ao 

acompanhamento, controle e avaliação da qualidade do atendimento, 

bem como na adoção dos procedimentos necessários à resolução das 

reclamações, sugestões ou representações a respeito de deficiências 

relativas ao atendimento; 

XVI - propor ao Chefe da Divisão de Saúde do Trabalhador nas 

Superintendências a capacitação dos servidores que atuam nas áreas de 

perícia médica, reabilitação profissional e serviço social; 

XVII - atender as postulações encaminhadas pela Ouvidoria-Geral da 

Previdência Social e comunicar a solução; 

XVIII - acompanhar as metas definidas no Plano de Ação; e 

- propor à Divisão de Saúde do Trabalhador da Superintendência a 

nomeação dos Assessores Técnicos no âmbito do Serviço/Seção de Saúde 

do Trabalhador nas seguintes áreas: Reabilitação Profissional e Serviço 

Social. 

 

e observados os programas de trabalho específicos; 

m)  planejar, executar e avaliar estudos e pesquisas sociais que possam 

contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais no 

âmbito da Previdência Social; 

 

 

 

 

Art. 20. Às Agências da 

Previdência Social, 

subordinadas às Gerências-

Executivas, compete: 

IV - promover as atividades 

de perícia médica, habilitação 

e reabilitação profissional e 

serviço social; 

Art. 179. Às Agências da Previdência 

Social compete: 
(…) 
IV - desenvolver as atividades de perícia 

médica, habilitação e reabilitação 

profissional e serviço social; 

Art. 243. Às Agências da Previdência Social compete: (…) 

IV - proporcionar condições para a execução às atividades de perícia 

médica, habilitação e reabilitação profissional e avaliação social, conforme 

orientação e fluxo estabelecido pela Diretoria de Saúde do Trabalhador; 

Art. 243. Às Agências da Previdência Social compete: (…) 

IV - proporcionar condições para a execução às atividades de perícia médica, 

habilitação e reabilitação profissional e serviço social, conforme orientação e fluxo 

estabelecido pela Diretoria de Saúde do Trabalhador; 



 

a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS: ATUAL 

 
 

UNIDADE 
CARGO/ 

FUNÇÃO/No
 

DENOMINAÇÃO 

 
CARGO/FUNÇÃO 

DAS/ 

 
FCPE/FG 

DIRETORIA DE SAÚDE DO 
TRABALHADOR 

1 Diretor DAS 101.5 

 1 Assistente DAS 102.2 

Divisão 1 Chefe DAS 101.2 

Serviço 3 Chefe DAS 101.1 
 4  FG-1 

Coordenação-Geral de Serviços 
Previdenciários e Assistenciais 

1 Coordenador-Geral DAS 101.4 

Coordenação 1 Coordenador FCPE 101.3 

Divisão 3 Chefe DAS 101.2 
 3  FG-1 

Coordenação-Geral de Gerenciamento e 

Avaliação de Benefícios por Incapacidade e 
Assistenciais 

 

1 

 

Coordenador-Geral 

 

DAS 101.4 

Coordenação 2 Coordenador FCPE 101.3 

Divisão 3 Chefe DAS 101.2 
    

Coordenação-Geral de Perícias Médicas 1 Coordenador-Geral DAS 101.4 

Coordenação 3 Coordenador FCPE 101.3 

Divisão 1 Chefe DAS 101.2 
 2  FG-1 

Total 31   

 
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO, DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS E DAS 
FUNÇÕES COMISSIONADAS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ANTERIOR 

 

 
UNIDADE 

CARGO/ 
FUNÇÃO 

No 

 
DENOMINAÇÃO 

DAS/ 

FG 

DIRETORIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR 1 Diretor 101.5 

 1 Assistente 102.2 

Divisão 1 Chefe 101.2 

Serviço 1 Chefe 101.1 

 4  FG-1 

Coordenação-Geral de Serviços Previdenciários e 
Assistenciais 

1 Coordenador-Geral 101.4 

Coordenação 1 Coordenador 101.3 

Divisão 3 Chefe 101.2 

 3  FG-1 

Coordenação-Geral de Perícias Médicas 1 Coordenador-Geral 101.4 

Coordenação 2 Coordenador 101.3 

Divisão 1 Chefe 101.2 

 2  FG-1 

Total 22   

 
 

 




