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RELATÓRIO DA REUNIÃO ENTRE A FENASPS, AS COMISSÕES 

NACIONAIS DE ASSISTENTES SOCIAIS E DE REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL E A DIRBEN DO INSS  

 

 
 
Data: terça-feira, 26 de março de 2019 
Local: sala de reuniões da Dirben/INSS 
 

Presentes: 
Diretoria Colegiada da FENASPS: Viviane Peres (PR), Ailton Marques (SP), Isabel 
Olivatto (SP), representando diretor da Fenasps, e Daniel Emmanuel (RS). 
Comissão Nacional de Assistentes Sociais/FENASPS (CONASF): Crizeuda Freire 
(CE), Júlio César Lopes (SE) e Valéria Lopes (DF). 
Comissão Nacional de Servidores da Reabilitação Profissional/FENASPS 
(CONARP): Kelcia Cordeiro (RS), Tatiane Martins (PR) e Patrícia Rodrigues (SP) 
 
INSS: Marcia Eliza de Souza (Diretora de Benefícios), Moisés Oliveira Moreira 
(Coordenador-Geral de Reconhecimento de Direitos e Pagamento de Benefícios) e Saulo 
Milhomem dos Santos (Coordenador-Geral de Gerenciamento do Pagamento de 
Benefícios). 
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 PAUTAS APRESENTADAS E DISCUTIDAS NA REUNIÃO: 
 

1. PAUTAS APRESENTADAS PELO SERVIÇO SOCIAL: 
 

1.1. Revogação do Memorando nº 13 da Diretoria de Saúde do Trabalhador 
(DIRSAT) do INSS, de 26/10/17, que burocratiza e dificulta a realização de 
atividades externas do Serviço Social, e que estão previstas em lei; 

1.2. Revogação da Portaria Conjunta n. 04/PRES/DGP/DIRSAT/DIRAT/INSS, de 
29/05/2018, a qual reduz para 30 minutos o tempo de avaliação social da 
pessoa com deficiência do BPC, interferindo na autonomia técnica profissional e 
impactando de forma direta na qualidade do serviço prestado aos requerentes 
do BPC; 

1.3. Instituição de Grupo de Trabalho (GT) de reestruturação da Gestão do Serviço 
Social; 

1.4. Implementação do GET Serviço Social para realização, registro e 
monitoramento das atividades do Serviço Social; 

1.5. Requerimento de recomposição das equipes técnicas exclusivas do Serviço 
Social (DSS, RETs e Ats) e de proibição do desvio de função da categoria; 

1.6. Explanação sobre a impossibilidade de sobreposição de atividades dos dois 
Serviços Previdenciários (Serviço Social e Reabilitação Profissional) por parte 
dos assistentes sociais, dada a complexidade dos dois serviços, além de 
denúncia de assédio moral em algumas regiões do país determinando a 
acumulação dos serviços. 

 

2. PAUTAS APRESENTADAS PELO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO 
PROFISSIONAL: 

 
2.1. Revogação do Despacho Decisório nº 3/DIRSAT/INSS, de 21 de setembro de 

2016, que extingue a equipe multidisciplinar para avaliação dos Benefícios de 
Longa Duração;  

2.2. Memorando circular conjunto nº 18/DIRSAT/DIRBEN – sobre o sistema SIBE 
RP – com a visão de modelo de avaliação conjunto, onde houve capacitação 
online para os servidores da Reabilitação Profissional, utilização por APS 
pilotos, onde, até o momento, não foi expandido e disponibilizado para 
utilização; 

2.3. Revogação do Despacho Decisório nº 45/DIRSAT/INSS, de 07 de novembro de 
2016, que revogou a prescrição de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares e 
Locomoção e outras Tecnologias Assistivas no âmbito do INSS por parte dos 
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que são legalmente habilitados para 
prescrevê-las, conforme normativos para o programa de Reabilitação. Com esta 
medida, esses trabalhadores foram impedidos de exercer suas funções e 
acabaram indo para outros setores da autarquia, tais como SOGP e SQVT, o 
que representa um prejuízo para o INSS; 

2.4. Revogação do Memorando nº 13 da DIRSAT de 26/10/17, o qual orienta o fluxo 
de autorização (arbitrária) na participação de servidores em eventos e/ou 
atividades externas, reduzindo internamente as atribuições e competências dos 
Profissionais de Referência na execução de seu trabalho cotidiano; 
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2.5. Discussão conjunta (Gestão/ERPAPS) sobre a garantia na continuidade de 
atendimento presencial e com qualidade aos segurados e no serviço de RP, 
considerando o INSS Digital; 

2.6. Posição contrária ao esvaziamento das equipes interdisciplinares e com 
capacidade técnica em cargos de gestão na DGARP e CREABP, 
Superintendências Regionais e exonerações ocorridas nos últimos anos, 
destacando a ineficiência da gestão do Serviço de RP, sem direção nacional; 

2.7. Exclusão das diretrizes e fundamentação teórica do novo Manual Técnico de 
Reabilitação Profissional, publicado em 18/02/18, não sendo um documento 
que representa o trabalho dos Profissionais de Referência na Instituição, pois 
reduz-se à atuação da Perícia Médica no serviço, em descumprimento da Lei 
Brasileira de Inclusão; 

2.8. Posição contrária à tentativa por parte da Gestão do MDS/INSS de terceirização 
do Serviço de Reabilitação Profissional por meio de ACT e a defesa do Serviço 
de Reabilitação Profissional como atividade privativa do Estado, executado pelo 
INSS; 

2.9. Defesa de equipe multiprofissional exclusiva no Serviço de Reabilitação 
Profissional; 

2.10. BERP – Boletim estatístico da Reabilitação Profissional, instrumento preenchido 
de forma manual e ineficiente e não retrata a realidade nacional. 

 
A reunião ocorrida em 26 de março, com início às 14h30, na Direção Central do INSS, em 
Brasília/DF, contou com a participação de representantes da Diretoria Colegiada da 
Fenasps, das Comissões Nacional de Assistentes Sociais (CONASF) e da Reabilitação 
Profissional (CONARP), além dos membros da Diretoria de Benefícios (Dirben) do INSS. 
 
O objetivo da referida reunião, solicitada pelas referidas Comissões, por meio da 
Fenasps, foi para tratar sobre a Proposta de Reestruturação e Organograma institucional 
do Serviço Social e da Reabilitação Profissional no INSS, haja vista a iminência de 
alteração da estrutura da autarquia, buscando, deste modo, um diálogo com a gestão do 
Instituto a fim de superar graves e permanentes problemas que vêm impactando a 
realização destes serviços, bem como no trabalho dos/as servidores/as que atuam nos 
mesmos. 
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Os/as representantes das Comissões iniciaram a reunião na Dirben/INSS descrevendo o 
panorama atual de cada serviço previdenciário e das mudanças ocorridas principalmente 
a partir de 2016, por meio de decretos, memorandos e portarias publicadas 
fundamentalmente pela Diretoria de Saúde do Trabalhador (Dirsat), à qual ambos os 
serviços estão atualmente vinculados, contribuindo para desestruturar e dificultar a 
realização dos serviços, além de restringir a autonomia do trabalho técnico das equipes 
profissionais. Oportunamente, foram entregues à diretora da Dirben um conjunto de 
documentos (disponíveis no fim deste relatório) que reforçam as alegações e a defesa 
das prerrogativas, competências e atribuições profissionais dos servidores atuantes 
nestes serviços previdenciários.  
 
Diante da situação apresentada, os/as representantes das Comissões reafirmaram que, 
embora haja uma identificação histórica do conjunto destes trabalhadores e trabalhadoras 
com a “Diretoria de Saúde do Trabalhador”, em razão do reconhecimento, por normativas 
nacionais e de seus respectivos conselhos de classe, como “trabalhadores/as de saúde”, 
a relação com a gestão da Dirsat havia se exaurido e chegando a uma condição 
insustentável em razão dos anos de desrespeito às competências e atribuições 
profissionais, autoritarismo, ingerências e de ausência completa de diálogo democrático 
por parte dos dirigentes que compõem aquela diretoria. 

 
Os representantes dos trabalhadores destacaram ainda que a reflexão sobre a 
possibilidade de saída da Dirsat ganhou mais força após as recentes informações de que 
a estrutura desta diretoria sairia do INSS e seria transferida para o Ministério da 
Economia, em razão das mudanças na carreira dos médicos peritos previdenciários. Em 
relação aos assistentes sociais, os representantes da CONASF mencionaram que o 
debate coletivo com a base desta categoria acerca das mudanças no organograma 
institucional foi iniciado ainda em 2017, quando houve uma tentativa abrupta de retirada 
do Serviço Social do INSS e que, em 2018 o debate evoluiu, culminando com a proposta 
de reestruturação que já havia sido previamente entregue à presidência do INSS.   
 

  
 
Após a exposição detalhada feita pelos representantes das duas Comissões e da Direção 
da FENASPS, a diretora Marcia Eliza afirmou que analisaria toda a documentação, 
agradecendo as contribuições e informações apresentadas. No que se refere à proposta 
de que os dois serviços passem a compor a Dirben, a mesma disse já ter conhecimento 
desta proposta e que avalia como algo positivo, dando as boas vindas em nome da 
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Diretoria. Afirmou ainda que na Dirben o clima é respeitoso e profissional, que se trabalha 
em equipe e que, sob a sua gestão, prevalece uma postura democrática e de “ouvir a 
ponta” (referindo-se à base da categoria).  
 
Sobre o desenho da nova estrutura organizacional, a diretora Márcia informou que a 
tendência, a princípio, é de que ambos os serviços passem a integrar a Coordenação-
Geral de Gerenciamento de Pagamento de Benefícios, que será reestruturada para 
contemplar os serviços previdenciários. Que, nesse momento, somente foi possível trazer 
o que já existia de estrutura dos serviços na DIRSAT (referindo-se à DSS e a DGARP), e 
que o restante da estrutura da DIRSAT deverá passar para o Ministério da Economia.  
 
Todavia, a diretora afirmou que há o empenho da presidência do INSS de que a estrutura 
do Instituto possa caminhar na direção de contemplar parte das propostas apresentadas 
na reunião pela representação dos trabalhadores e trabalhadoras dos dois serviços, mas 
que, no momento, é preciso aguardar como estas questões serão vistas pelo governo. 
Destacou, também, que o decreto com a nova estrutura será publicado após a conversão 
em lei da Medida Provisória (MP) nº 871/2019 e que o referido decreto altera apenas a 
estrutura na direção central da autarquia, não havendo alterações nesse momento na 
estrutura das Superintendências e Gerências Executivas. 
 
Mesmo não tendo sido oficialmente publicado o decreto contendo a nova estrutura 
regimental, segundo Marcia Eliza, a Dirben já está autorizada a tratar dos assuntos 
relativos ao Serviço Social e à Reabilitação Profissional junto ao presidente do INSS, e 
que irá solicitar todas as informações sobre a realidade da gestão de cada um destes 
serviços junto à Dirsat. Afirmou ainda que tem acordo com a proposta de formação dos 
GTs para discutir a reestruturação dos dois serviços e que se coloca à disposição para 
dialogar sobre os meios possíveis para otimizar e qualificar as atividades profissionais de 
ambos.  
 
Outras duas afirmações importantes feitas pela diretora da DIRBEN foram que não 
entende os motivos pelos quais o GET Serviço Social e o SIBE RP – que estão prontos, 
tiveram recursos públicos investidos e tempo de equipes profissionais para elaborá-los – 
não estarem em funcionamento, e que a ideia é reverter esta situação o quanto antes, até 
para se ter dimensão do trabalho desenvolvido por estes dois serviços. Saulo Milhomem, 
que acompanhou o desenvolvimento dos referidos sistemas, reforçou que os mesmos 
estão prontos e aptos para implantação, e não ocorreu ainda porque a Dirsat não 
autorizou. Com a anuência da Dirben, a implantação dos mesmos será retomada.  
 
A segunda questão foi sobre a “autonomia profissional”. A diretora reafirmou que respeita 
os aspectos técnicos de cada área e reafirmou a intenção de não interferir neste aspecto, 
inclusive para a indicação das representações técnicas, tanto em nível nacional, regional 
e local. Que a tendência é que ouça as indicações da base dos profissionais a fim de 
valorizar e aproveitar os profissionais que são reconhecidos como mais capacitados, 
conhecedores dos serviços e referenciados pelas equipes profissionais. 
 
Por fim, os diretores da Fenasps presentes reforçaram o pedido de audiência e 
informações ao INSS ao que tange a nova estrutura de toda a autarquia e o estudo 
realizado pelo IBICT, conforme ofício Fenasps n° 30/2019. 
 

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/of.fenasps.030.alterac.estrutura.inss_20.03.19.jpeg
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Foram protocolados e entregues à diretora da Dirben e ao presidente do INSS os ofícios 
Fenasps n° 33/2019 e n° 34/2019, além dos seguintes documentos, que estão também 
anexados a esse relatório: 
 

 Minutas de portarias para constituição dos Grupos de Trabalho (GT) do Serviço 
Social (clique aqui) e Reabilitação Profissional (clique aqui), para debater e 
construir a Reestruturação dos serviços previdenciários: Serviço Social e 
Reabilitação Profissional; 

 Proposta de Reestruturação do Serviço Social do INSS. Confira aqui; 

 Proposição de Organograma do Serviço de Reabilitação Profissional. Clique aqui;  

 Diretrizes de ações do Serviço Social no INSS: produto do Grupo de Trabalho 
composto por representantes do Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), da 
Federação Nacional dos Servidores Públicos Federais da Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social (FENASPS) e Comissão Nacional dos Assistentes 
sociais da FENASPS (CONASF). Confira aqui; 

 Nota Técnica do CFESS em defesa das atribuições profissionais da/o Assistente 
Social do INSS, publicada em 22 de março de 2019. Veja aqui; 

 Parecer Jurídico 29/2018-E, do CFESS sobre as atribuições do cargo de analista 
do Seguro Social com formação em Serviço Social e redução do tempo para 
realização da avaliação social. Confira íntegra; 

 Resolução nº 632/PRES/INSS, DE 28.02.2018 que institui o sistema gerenciador 
de tarefas – GET Módulo Serviço Social. Clique aqui; 

 Nota técnica emitida pela CONASF referente ao Memorando-Circular 
nº13/DIRSAT/INSS de 26/10/2017. Clique aqui.  

 
Ao término da reunião, a diretora da Dirben, Marcia Eliza, assim como os representantes 
de sua equipe presentes, receberam todas as demandas, assumindo em seguida o 
compromisso de manter um canal aberto de diálogo permanente e de construção 
participativa com os/as servidores/as do Serviço Social e da Reabilitação Profissional, 
reiterando os votos de que sejam bem-vindos à esta diretoria.  
 
A representação da FENASPS presente à reunião e os representantes das duas 
Comissões avaliaram que o resultado da reunião com a direção da Dirben foi positivo e 
muito superior à relação mantida com a gestão da Dirsat. Entretanto, alertam para a 
necessidade de manutenção da mobilização dos/as trabalhadores/as do Serviço Social e 
da Reabilitação Profissional a fim de que se mantenha esse diálogo e que os 
compromissos firmados sejam devidamente efetivados.  
 

Brasília, 28 de março de 2019. 
 
 

Comissão Nacional de Assistentes Sociais da FENASPS (CONASF) 
Comissão Nacional de Servidores da Reabilitação Profissional da FENASPS (CONARP) 

 

Diretoria Colegiada da FENASPS 

http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/of.fenasps.033.proposta.reestrut.seso.pres.inss_26.03.19.PDF
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/of.fenasps.034.proposta.reestrut.seso.dirben.inss_26.03.19.PDF
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/minuta.portaria.gt.reestrutura.seso_2019.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/minuta.portaria.gt.reestrutura.rp_2019.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/propos.reestrut.dirben.organograma_mar2019.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/proposi.organogr.cnprp_mar2019.pdf
http://fenasps.org.br/images/stories/pdf/diretr.acoes.seso.inss-cfess.fenasps_2018.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/nota.tec.cfess.atrib.seso_mar2019.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/parecer.jurid.cfess.atrib.analist.seguro.seso_dez2018.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/resolucao632inss.get.seso_fev2018.pdf
http://www.fenasps.org.br/images/stories/pdf/nota.tec.conasf.memo13_2017.pdf

