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PORTARIA CONJUNTA Nº 2 /DIRBEN/DIRAT/INSS, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018 
 
 
Estabelece diretrizes para implementação da 
Central de Análise, com o objetivo de centralizar 
os requerimentos de reconhecimento inicial de 
direitos. 
 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999; 
Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017; 
Resolução nº 661/PRES/INSS, de 16 de outubro 
de 2018; e 
Portaria nº 769/PRES/INSS, de 11 de setembro 
de 2018. 
 
 

OS DIRETORES DE BENEFÍCIOS e de ATENDIMENTO DO INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no uso das atribuições que lhes confere o 
Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017, e considerando: 

 
a. a necessidade de otimizar a força de trabalho para conferir celeridade e 

economicidade ao atendimento prestado pelo INSS;  
 
b. a importância de melhorar o atendimento à sociedade, por meio de instrumentos 

eficazes aplicados no desempenho da Rede de Atendimento do INSS;  
 
c. a existência de contingente elevado de requerimentos iniciais de benefícios 

previdenciários e assistenciais que aguardam análise, os quais foram solicitados há mais de 45 
(quarenta e cinco) dias, mediante processos físicos ou digitais; e 

 
d. a necessidade de estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de ações 

descentralizadas com vistas a mitigar os efeitos da demanda de requerimentos de benefícios 
pendentes de análise e uniformizar os fluxos e procedimentos em relação à centralização da 
análise, 

 
 
RESOLVEM: 
 
 
Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes para  implantação da Central de Análise 

nas Gerências-Executivas – GEX. 
 
Art. 2º Os servidores destinados à análise processual, prioritariamente, deverão ter 

exercício direcionado à análise de requerimentos de reconhecimento inicial de direito que 
estejam há mais de 45 (quarenta e cinco) dias aguardando análise, independentemente do local 
em que estejam lotados. 
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Parágrafo único. Nos termos do caput, serão priorizados os requerimentos 

relativos aos benefícios de aposentadorias, pensões, salário-maternidade, auxílio-reclusão e os 
assistenciais. 

 
Art. 3º Será implementada configuração padrão do exercício dos servidores 

dedicados ao atendimento ao público, conforme diretrizes estabelecidas a partir dos estudos de 
demanda de cada unidade, constante no Anexo I, que indica a quantidade de servidores que 
deverá ser alocada em cada área de atendimento. 

 
Parágrafo único. Para o cálculo previsto no caput, será considerado o tempo 

estimado do serviço e o período de trabalho de cinco horas para fins de atendimento, exceto para 
serviço de triagem/expresso, cujo período considerado será de seis horas. 

 
 

CAPÍTULO I 
DIVISÃO DAS ÁREAS 

 
Art. 4° Para uniformização do atendimento nas Agências da Previdência Social –

APS convencionais, estas serão divididas nas seguintes áreas/serviços, por tipo de atividade 
executada: 

 
I - benefícios por incapacidade - atendimento administrativo; 
 
II - protocolo de requerimentos; 
 
III - manutenção de benefícios; 
 
IV - atendimento especializado; 
 
V - triagem; e 
 
VI - análise. 
 
§ 1º Cada área descrita nos incisos do caput executará os serviços discriminados 

no Anexo II. 
 
§ 2º Para definição das áreas foram considerados todos os serviços disponíveis no 

Sistema de Agendamento - SAG Gestão, todos os registros sistêmicos, bem como a média dos 
tempos de atendimento. 

 
§ 3º Para a uniformização de que trata o caput, a força de trabalho deverá ser 

alocada de acordo com a divisão da unidade, nos termos dos incisos do caput e apontada na 
planilha do Anexo III, atendendo ao quantitativo de servidores para cada área, na forma do 
Anexo I. 

 
§ 4º As unidades que identificarem divergências no quantitativo de servidores 

lotados e o descrito no Anexo I, deverão informar a situação à Seção Operacional de Gestão de 
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Pessoas - SOGP da respectiva GEX. 
 
Art. 5° A rotina para implementação da Central de Análise seguirá o seguinte 

cronograma: 
 
I - o Gerente da APS preencherá a planilha com a relação nominal e matrícula de 

seus servidores (Anexo III), com base nos dados constantes no Anexo I, e terá prazo de três dias 
para devolver ao Serviço/Seção de Atendimento – SERAT/SEAT; 

 
II - o (a) SERAT/SEAT terá cinco dias de prazo para configurar todas as agendas; 
 
III - a Divisão de Gestão do Atendimento – DIVAT efetuará a abertura da agenda, 

caso o (a) SERAT/SEAT não cumpra o determinado após esgotado o prazo estabelecido no 
inciso II do caput; 

 
IV - no âmbito da Administração Central, a Diretoria de Atendimento – DIRAT 

acompanhará o cumprimento do disposto nos incisos II e III do caput e questionará as 
Superintendências-Regionais – SR caso não haja a configuração proposta; 

 
V - todas as APS devem ofertar vagas suficientes ao atendimento da demanda 

informada, exceto as APS em que o volume da demanda for superior ao quantitativo de 
servidores disponíveis; e 

 
VI - os atendimentos ficam padronizados com a duração apontada no SAG Gestão 

para efeito de cálculo e distribuição da demanda entre os servidores, conforme Anexo II. 
 
Art. 6° Observado o disposto no art. 667-A da Instrução Normativa nº 77, de 21 

de janeiro de 2015, os serviços disponíveis no Meu INSS não devem ser priorizados nas 
unidades. O, o atendimento nas APS ocorrerá com atendimento agendado apenas quando o 
cidadão não obtiver meios de fazê-lo pela internet ou aplicativo. 

 
Parágrafo único. As unidades que ainda não adotaram o procedimento 

mencionado no caput devem efetuar os ajustes necessários, de modo que o atendimento de 
extratos seja reduzido.  

 
Art. 7º Os atendimentos de manutenção de benefícios e de solicitação de extratos 

serão agendados, conforme informações constantes no Memorando-Circular Conjunto nº 18 
/DIRBEN/DIRAT/INSS, de 4 de maio de 2018, e no Memorando-Circular nº 1 
/CGCAR/DIRAT/INSS, de 4 de julho de 2018, respectivamente.  

 
Art. 8º O Protocolo/Requerimento de Benefícios terá duração padronizada de  

vinte minutos, conforme informado no Memorando-Circular nº 10/DIRAT/INSS, de 14 de março 
de 2018. 

 
§ 1º As unidades que ainda não implantaram o fluxo do INSS Digital deverão 

informar a situação à respectiva SR. 
 
§ 2º As SR deverão informar à DIRAT quais unidades não adotaram o novo 

http://www-inss.prevnet/norma/memorando-circular-conjunto-no-18-dirbendiratinss-de-4-de-maio-de-2018/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/memorando-circular-conjunto-no-18-dirbendiratinss-de-4-de-maio-de-2018/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/memorando-circular-no-1-cgcardiratinss-de-4-de-julho-de-2018/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/memorando-circular-no-1-cgcardiratinss-de-4-de-julho-de-2018/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/memorando-circular-no-10-diratinss-de-14-de-marco-de-2018/?ol=�
http://www-inss.prevnet/norma/memorando-circular-no-10-diratinss-de-14-de-marco-de-2018/?ol=�
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modelo de atendimento, para fins de ajuste no acompanhamento.  
 
 

CAPÍTULO II 
COMPETÊNCIA DOS SERVIDORES NO ATENDIMENTO 

 
Art. 9º O servidor que atuar no atendimento agendado de manutenção ou 

protocolo terá seu exercício configurado no SAG Gestão, de modo a efetuar, como base, quinze 
atendimentos/dia. 

 
§ 1º No caso de não comparecimento do segurado, o servidor deverá ser realocado 

para auxiliar no atendimento dos serviços do grupo de atendimento especializado. 
 
§ 2º Não havendo volume que justifique a configuração de quinze vagas para a 

mesma área, o servidor deverá realizar atendimentos agendados de outra área. 
 
§ 3º Na falta do servidor, os atendimentos para ele agendados deverão ser 

distribuídos entre os servidores presentes. 
 
Art. 10. O servidor que atuar no atendimento de benefício por 

incapacidade/atendimento administrativo terá o seu exercício configurado no SAG Gestão, de 
modo a efetuar, como base, quinze atendimentos/dia.  

 
Art. 11. Os servidores alocados: 
 
I - na área de triagem terão sua jornada de trabalho completa em tal posição da 

unidade, sempre que possível; 
 
II - no grupo de atendimento especializado terão o seu exercício configurado no 

SAG Gestão, de modo a efetuar, como base, trinta atendimentos/dia.  
 
Art. 12. O complemento da jornada de trabalho do servidor que não possuir a 

integralidade de sua jornada no atendimento agendado terá a configuração definida pelo 
SEAT/SERAT, em conjunto com o gestor da APS, de acordo com a necessidade apontada na 
planilha de cálculo da demanda, sendo alocado, preferencialmente, na análise processual. 

 
Art. 13. Alocados todos os servidores necessários para atendimento ao público da 

unidade, os servidores restantes terão prioridade para configuração de seu exercício na análise 
dos benefícios elencados no parágrafo único do art. 2º, em fase de reconhecimento inicial de 
direitos, aguardando análise há mais de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme cálculo de 
demanda. 

 
Art. 14. Suprida a necessidade de servidores alocados no atendimento ao público, 

as unidades nas quais o número de servidores necessários para a análise for igual ou menor ao 
volume necessário para cumprimento da demanda do reconhecimento inicial de direito, poderão 
ser direcionados até 20% (vinte por cento) dos servidores alocados na análise, conforme Anexo 
I, para as demais atividades que não sejam reconhecimento inicial de direito. 
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§ 1º Deverão ser observadas as portarias de designação de servidores para exercer 
atividades do Monitoramento Operacional de Benefícios – MOB.  

 
§ 2º As unidades em que a demanda de atendimento for superior ao quantitativo 

de servidores disponíveis, as SR deverão informar à DIRAT para fins de ajuste no 
acompanhamento.  
 
 

CAPÍTULO III 
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO ATENDIMENTO 

 
Art. 15. Conforme Anexo IV, serão produzidos relatórios gerenciais contendo os 

itens relacionados nos incisos a seguir e a consulta será uniforme, salva e compartilhada com 
cada usuário responsável pelo encaminhamento das mesmas para as SR: 

 
I - percentual de atendimento agendado X espontâneo do grupo extratos; 
 
II - percentual de senhas do Meu INSS X extratos (agendados ou não); 
 
III - percentual do atendimento agendado X espontâneo do grupo manutenção; 
 
IV - diferença entre agendamentos e a quantidade de solicitados; e 
 
V - percentual da quantidade de insucessos para a demanda. 
 
Art. 16. O acompanhamento da gestão do atendimento ao público obedecerá à 

seguinte rotina, com base nos relatórios gerenciais mencionados no art. 15:  
 
I - caberá à DIRAT, semanalmente, verificar os atendimentos realizados, elaborar 

relatório com as informações obtidas e encaminhar à DIVAT. Os relatórios serão emitidos no 
âmbito das SR e GEX; 

 
II - a DIVAT extrairá e encaminhará os relatórios gerenciais à SEAT/SERAT, 

conforme descrito no art. 19, sendo tais relatórios no nível de GEX e APS; 
 
III - as equipes do SEAT/SERAT encaminharão os relatórios aos Gerentes das 

APS convencionais, com apontamento dos possíveis ajustes necessários; e 
 
IV - os Gerentes das APS receberão as informações e atuarão, caso necessário, 

para correção junto aos servidores, especialmente quanto ao quantitativo de atendimentos por 
servidor, por área de atuação. 

 
Art. 17. A garantia de execução da gestão do atendimento ocorrerá na seguinte 

sequência: 
 
I - a DIVAT verificará semanalmente os casos que não tiveram alteração e 

comunicará à equipe de atendimento da GEX no próximo encaminhamento de relatório 
gerencial; 
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II - a equipe de atendimento da GEX deverá apresentar exposição de motivos para 

tal situação por e-mail, à DIVAT, devendo informar quais ações serão adotadas para resolução 
de tais ocorrências;  

 
III - repetindo-se a situação descrita no inciso II do caput, sem justificativa, a 

DIVAT informará o Superintendente, que deverá questionar o Gerente-Executivo, e este, por sua 
vez, adotará as medidas pertinentes para garantia da correção dos casos concretos apontados; e 

 
IV - no âmbito da Administração Central, quinzenalmente, a DIRAT efetuará 

reunião com as DIVAT, preferencialmente por meio de videoconferência, para tratar da 
execução das rotinas de acompanhamento.  

 
 

CAPÍTULO IV 
IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ANÁLISE 

 
Art. 18. A Central de Análise é um ambiente centralizador, não necessariamente 

físico, para análise dos requerimentos de benefícios no âmbito da GEX.  
 
§ 1º O objetivo da Central de Análise é organizar, distribuir e sistematizar as 

rotinas de acompanhamento com vistas à análise e conclusão dos benefícios previdenciários e 
assistenciais aguardando análise há mais de 45 (quarenta e cinco) dias, independentemente se 
físicos ou digitais. 

 
§ 2º Em se tratando de processos digitais do Gerenciador de Tarefas – GET, a 

centralização deverá ocorrer na Unidade Orgânica – UO da Agência da Previdência Social 
Digital – APSDI, e, quando não houver APSDI, será na UO da GEX.  

 
§ 3º O início da ação de implantação da Central de Análise independe da 

conclusão de aquisições de equipamentos e outras contratações, bem como de qualquer reforma 
ou modificação de mobiliário nas APS e GEX. 

 
§ 4º Haja vista as necessidades de infraestrutura já mapeadas, estão em curso os 

seguintes processos: 
 
I - aumento dos links de dados: Processo nº 35000.000917/2018-26, com previsão 

de lançamento de edital para a primeira quinzena de dezembro de 2018, e previsão de 
operacionalização na primeira quinzena de junho de 2019; e 

 
II - aquisição de scanners: Processo nº 35000.000928/2018-14, com previsão de 

edital para primeira quinzena de outubro de 2018, e previsão de entrega dos equipamentos em 
março de 2019. 

 
Art. 19. As GEX terão, no máximo, dez dias para implantação das diretrizes 

estabelecidas neste Ato, conforme o fluxo a seguir: 
 
I - nos locais onde não exista APSDI, a GEX designará um servidor para atuar 
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como responsável pela Central de Análise e um substituto eventual, por meio de portaria; 
 
II - cabe à DIVAT a habilitação da UO das GEX em que não há APSDI; 
 
III - cabe ao SEAT/SERAT configurar o SAG Gestão na UO GEX para a 

execução das tarefas necessárias à implementação deste processo de trabalho, conforme Anexo 
V; e 

 
IV - cabe ao SEAT/SERAT configurar os exercícios dos servidores das APS 

Convencionais, Digitais e Central de Análise, conforme Anexo III. 
 
 

CAPÍTULO V 
SISTEMA PRISMA 

 
Art. 20. Em relação à utilização do Sistema de Benefícios PRISMA, o acesso se 

dará de forma descentralizada, devendo ser observado o seguinte: 
 
I - o gerente da APS deverá efetuar o cadastramento do Órgão Local – OL 

mantenedor das demais APS subordinadas à GEX, conforme Anexo VI; 
 
II - os servidores deverão manter o acesso no PRISMA da base local, isto é, se o 

servidor estiver:  
 

a) em APS Convencional ou Digital deverá utilizar o PRISMA da APS 
Convencional ou Digital, respectivamente; e 

 
b) na Central de Análise deverá utilizar o PRISMA designado pela GEX;  

 
III - quando não houver indicação no requerimento, deverá ser observado o 

endereço do requerente para fins de OL mantenedor do benefício e órgão pagador. 
 
Parágrafo único. Poderão utilizar o PRISMA de forma centralizada, as GEX que 

já trabalham desta forma.   
 
Art. 21. Compete ao gestor da APS: 
 
I - preencher a planilha de mapeamento dos servidores da APS; 
 
II - executar a ação de mapeamento conforme o preenchimento; 
 
III - lançar os afastamentos dos servidores no SAG Gestão; 
 
IV - cadastrar no Sistema PRISMA o OL mantenedor; 
 
V - homologar a frequência do servidor sob sua responsabilidade; 
 
VI - comunicar, por e-mail, ao responsável da Central de Análise, a 
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ausência/afastamentos dos servidores em exercício nesta; 
 
VII - definir o responsável na unidade para alterações gerenciais no PRISMA dos 

benefícios protocolados na base local; 
 
VIII - a cada sete dias realizar transferências das tarefas que não foram 

transferidas automaticamente em razão de inconsistência do Sistema; 
 
IX - consultar, no GET, na aba “fila da unidade”, as inconsistências mencionadas 

no inciso VIII do caput e realizar a transferência manual das tarefas de benefícios que ainda se 
encontram sob sua vinculação e que se enquadram nos casos descritos no parágrafo único do art. 
2º, para a UO da Central de Análise; e 

 
X - acompanhar a quantidade de atendimento por servidor, pelo Sistema 

Atendimento – SAT ou pela Central de Acompanhamento e pelo Sistema de Atendimento – 
CASA. 

 
Art. 22. Caberá ao responsável designado da Central de Análise ou ao Gerente da 

APSDI: 
 
I - acompanhar o desempenho dos trabalhos dos servidores alocados na análise; 
 
II - distribuir e/ou redistribuir tarefas, se necessário, inclusive quando for 

requerimento físico; 
 
III - atuar em parceria com os gestores locais, inclusive quando houver 

requerimento físico nas APS convencionais; 
 
IV - enviar relatórios aos gestores das APS/GEX para subsidiar a avaliação de 

desempenho dos servidores; 
 
V - atuar no monitoramento e execução da rotina de gestão determinada nesta 

norma; e 
 
VI - auxiliar e dirimir as dúvidas referentes à operacionalização PRISMA e do 

reconhecimento inicial do direito.  
 
Parágrafo único. Até que seja disponibilizada nova versão do Sistema GET, no 

que diz respeito à rotina automática de distribuição de tarefas, os servidores da análise deverão 
“puxar próxima tarefa” para que assim haja garantia de que a tarefa mais antiga seja analisada 
prioritariamente. A distribuição ocorrerá apenas para correção de empecilhos, por exemplo, 
quando o servidor “puxar tarefa” e a mesma já estiver habilitada no PRISMA em outra UO. 

 
 

CAPÍTULO VI 
ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO ACERVO 

 
Art. 23. Com vistas a subsidiar as ações de análise dos requerimentos aguardando 
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decisão há mais de 45 (quarenta e cinco) dias, serão extraídos relatórios do SUIBE, conforme 
Anexo VII, sendo que: 

 
I - a Divisão de Gestão de Benefícios – DIVBEN será responsável por efetuar as 

extrações até 24  (vinte e quatro) horas após carga do SUIBE; 
 
II - a periodicidade das extrações será a cada carga de informações do SUIBE; 
 
III - dependendo da necessidade de informação, o formato da consulta será em 

nível de GEX e APS e será uniforme; e 
 
IV - as planilhas encaminhadas devem indicar objetivamente quais 

benefícios/tarefas devem ser trabalhados, devendo ser priorizados os processos com maior tempo 
de espera para análise, observando a DER, independentemente da espécie. 

 
Art. 24. Como rotina de acompanhamento da conclusão de tarefas no GET, serão 

desenvolvidos os seguintes fluxos padronizados, conforme Anexo VIII: 
 
I - a DIVBEN emitirá os relatórios de tarefas atrasadas, extraídos no GET/GET 

Gestão, ordenando pelas tarefas mais atrasadas e enviará à equipe de benefícios da GEX; e 
 
II - a equipe de benefícios da GEX encaminhará ao responsável da Central de 

Análise ou APSDI a lista dos requerimentos/tarefas para sua análise, com prioridade absoluta 
nos requerimentos que estão aguardando análise há mais de 45 (quarenta e cinco) dias.  

 
Art. 25. O acompanhamento da gestão do acervo de requerimentos de benefícios 

organizados na Central de Análise de cada GEX obedecerá à seguinte rotina, com base nos 
relatórios gerenciais mencionados nos arts. 23 e 24 e orientações contidas no Anexo IX: 

 
I - caberá a Diretoria de Benefícios – DIRBEN verificar, quinzenalmente, os 

requerimentos pendentes e concluídos, de modo a identificar inconsistências nos registros. Uma 
vez identificadas, deverá ser solicitado à Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – 
Dataprev, ou às unidades descentralizadas, as ações necessárias para conclusão; 

 
II - a DIVBEN extrairá e encaminhará os relatórios gerenciais designados nos 

arts. 23 e 24 à equipe de benefícios da GEX; 
 
III - a equipe de benefícios da GEX encaminhará aos responsáveis da Central de 

Análise, ou da APSDI, a lista dos requerimentos/tarefas que estão aguardando análise há mais de 
45 (quarenta e cinco) dias; 

 
IV - a equipe de benefícios da GEX também deverá depurar a lista recebida e 

acompanhar a implementação da rotina de análise e conclusão de benefícios; 
 
V - quando se tratar de benefício do Sistema de Administração de Benefícios por 

Incapacidade – SABI, este deverá ser encaminhado ao gestor da APS convencional, haja vista 
que a Central de Análise não atuará neste seguimento, cabendo a este atender a demanda; e 
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VI - os responsáveis pelas Centrais de Análise e APSDI deverão encaminhar aos 
servidores os requerimentos/tarefas apontadas para sua conclusão, dando prioridade absoluta aos 
requerimentos que estão aguardando análise há mais de 45 (quarenta e cinco) dias. 

 
Art. 26. A garantia da execução da gestão do acervo ocorrerá na seguinte 

sequência: 
 
I - a DIVBEN deverá verificar na carga posterior dos relatórios citados nos arts. 

23 e 24 os casos que se repetem e não tiveram alteração de status, comunicando à equipe de 
benefícios da GEX no próximo encaminhamento de relatório gerencial; 

 
II - a equipe de benefícios da GEX deverá apresentar exposição de motivos para 

tal situação por e-mail, à DIVBEN, devendo informar quais ações serão adotadas para resolução 
de tais ocorrências; 

 
III - persistindo a situação descrita no inciso II do caput, sem justificativa, a 

DIVBEN informará ao Superintendente e este deverá questionar o Gerente-Executivo que, por 
sua vez, deve adotar as medidas pertinentes para garantia da análise e decisão dos casos 
elencados; e 

 
IV - no âmbito da Administração Central, quinzenalmente, a DIRBEN efetuará 

reunião com a DIVBEN, preferencialmente por meio de videoconferência, para tratar da 
execução das rotinas de acompanhamento. 

 
 

CAPÍTULO VII 
COMPETÊNCIA DOS SERVIDORES NA ANÁLISE DE RECONHECIMENTO INICIAL DE 

DIREITOS 
 
Art. 27. Os servidores alocados na análise do reconhecimento inicial de direitos 

deverão atingir, no mínimo, noventa pontos mensais referentes à conclusão de requerimentos de 
benefícios/tarefas em fase de reconhecimento inicial de direito. 

 
§ 1° Para fins de mensuração da pontuação descrita no caput, serão definidos 

pontos por grupos de requerimentos, de acordo com a complexidade da análise, sendo:  
 
I - peso 1,00 = Aposentadorias e Benefícios Assistenciais; e 
 
II - peso 0,75 = Pensões, Auxílio-Reclusão e Salário Maternidade. 
 
§ 2° Serão consideradas apenas as tarefas/processos concluídos, não havendo 

pontuação intermediária. 
 
§ 3° Até que seja implementada a alteração mencionada no  parágrafo único 

do art. 22, compete ao servidor alocado na análise: 
 
I - selecionar a tarefa por meio do botão “puxar próxima tarefa” no GET; 
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II - “puxar nova tarefa” imediatamente após esgotar os procedimentos 
administrativos possíveis para análise da tarefa anterior; 

 
III - verificar se há tarefas com exigências cumpridas e analisá-las antes de puxar 

nova tarefa; 
 
IV - preencher diariamente a Planilha de Cálculo de Pontos (Anexo X); e 
 
V - enviar a planilha no último dia útil do mês ao responsável pela Central de 

Análise ou Gerente da APSDI.  
 
 

CAPÍTULO VIII 
ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO 

 
Art. 28. A DIRAT e a DIRBEN efetuarão o acompanhamento semanal e 

quinzenal das ações que serão implementadas.  
 
Art. 29. Até a primeira quinzena de dezembro de 2018, a DIRAT e a DIRBEN 

realizarão, a título de avaliação, uma aferição comparativa dos resultados obtidos com esta ação, 
com aqueles observados ao final de setembro de 2018, em relação aos seguintes itens : 

 
I - percentual de atendimento agendado X espontâneo do grupo extratos; 
 
II - percentual de senhas do Meu INSS X extratos (agendados ou não); 
 
III - percentual do atendimento agendado X espontâneo do grupo manutenção; 
 
IV - diferença entre agendamentos e a quantidade de solicitados; 
 
V - percentual da quantidade de insucessos para a demanda; 
 
VI - quantidade de atendimento por servidor; 
 
VII - quantidade de servidores alocados para análise de requerimentos iniciais de 

benefício; 
 
VIII - quantidade dos requerimentos despachados com mais de 45 (quarenta e 

cinco) dias; e 
 
IX - média dos requerimentos despachados por servidor. 
 
Art. 30. Concluídas as rotinas de implementação, será realizada avaliação da 

possibilidade de publicação de ato, nos termos estabelecidos na Instrução Normativa nº 
1/MPDG, de 31 de agosto de 2018.  

 
Art. 31. Caberá às equipes de atendimento e benefícios das SR verificar a 

possibilidade do transbordo entre as GEX de sua vinculação, desde que estas já tenham tratado 
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os requerimentos pendentes há mais de 45 (quarenta e cinco) dias.  
 
Art. 32. Torna-se sem efeito o Memorando-Circular nº 34/DIRAT/INSS, de 26 de 

setembro de 2016. 
 
Art. 33. Os Anexos desta Portaria Conjunta serão publicados no Portal do INSS. 
 
Art. 34. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
AGNALDO CURADO NOVATO FILHO 

Diretor de Benefícios 
LUIZ OTAVIO COLLYER PONTES 

Diretor de Atendimento 
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