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Diretoria de Gestão de Pessoas e Administração

Diretoria de Atendimento

 

NOTA TÉCNICA CONJUNTA DGPA/DIRAT Nº 1/2021
PROCESSO Nº 35014.010152/2021-89
INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Proposta de
inclusão dos
servidores do
INSS no grupo
prioritário do
Plano Nacional
de
Operacionalização
da Vacinação
contra a
COVID-19.

 

 

 

1. O Ins�tuto Nacional do Seguro Social – INSS é responsável pela operacionalização do reconhecimento dos direitos
dos segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS que abrange a mais de 50 milhões de segurados,
aproximadamente 36 milhões de beneficiários em 2020 e atende presencialmente 4 milhões de pessoas. O INSS caracteriza-se,
como uma organização pública prestadora de serviços previdenciários e sociais para a sociedade brasileira. O serviço realizado
pelo INSS se caracteriza por ser uma a�vidade essencial para o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, nos
termos do inciso II do ar�go 3º do Decreto 10.282 de 20 de março de 2020 que regulamentou a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para definir os serviços públicos e as a�vidades essenciais.

2. Por conta da pandemia do COVID-19 as Agências da Previdência Social es�veram fechadas de 23 de março até 08 de
setembro de 2020, prazo este para o INSS adquirir os Equipamentos de Proteção Cole�va – EPC e Equipamentos de Proteção
Individual – EPI para garan�r a segurança de segurados e servidores. Durante o período em que as unidades es�veram fechadas, o
INSS con�nuou prestando o serviço de maneira remota, por meio da Central de Teleatendimento 135, Meu INSS e plantões das
Agências da Previdência Social.  Para efetuar a reabertura das Agências da Previdência Social o INSS elaborou um protocolo rígido
para retornar atendimento presencial, sendo observado o uso obrigatório de máscaras nas unidades, disponibilização destas para os
segurados, álcool em gel, acrílico nos guichês de atendimento e salas de atendimento e higienização constante dos espaços. Das
1.563 unidades que temos espalhadas em todo território nacional, 1.074 já reabriram, representando 68,71%, com atendimentos
mensais na ordem de quase 690 mil.

3. Os servidores do INSS estão em contato direto, pela natureza do seu trabalho, com pessoas idosas, doentes e com
comorbidades. Atualmente 74,77% (26.767.767) dos segurados do INSS possuem mais de 60 anos. O bene�cio de Aposentadoria
por Idade, cujo critério legal é ter idade superior a 60 anos, representa 31,62% (11.320.688).  O INSS atualmente possui mais de 486
mil bene�cios que aguardam o comparecimento do cidadão nas Agências da Previdência Social para a entrega de algum documento
solicitado pelo órgão. Ressaltamos que já implementamos ações que permitam o cidadão efetuar o envio de documentos pela
internet, no entanto o atendimento presencial ainda ocorre. O INSS tem cerca de 469.816 segurados que aguardam a realização de
perícia médica, portanto devem comparecer às Agências da Previdência Social. A perícia é realizada por médicos peritos, sendo tal
a�vidade essencial, conforme inciso XXXIII, XXXIV e XXXV do Decreto 10.282, de 2020.

4. De acordo com o Painel Esta�s�co de Pessoal[1], o INSS possui 23.911 servidores. No atendimento ao público temos
técnicos, analistas, assistentes sociais e também médicos peritos. Estes profissionais fazem atendimento direto aos cidadãos que
buscam os serviços previdenciários e sociais, que conforme exposto acima é composto por pessoas idosas, doentes e com
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comorbidades. Pela execução do seu trabalho e pelo público que atende, o servidor que atua no atendimento está exposto
diretamente ao risco do contágio e atendendo o grupo de risco.

5. De acordo com o item 3.5 do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19[2],  – que trata
dos Grupos Prioritários a serem vacinados, observamos que constam os trabalhadores da área de saúde (incluindo profissionais da
saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros), pessoas de 60 anos ou mais ins�tucionalizadas, população idosa
(60 anos ou mais). De acordo com o ANEXO II do referido documento, temos o seguinte detalhamento:

5.1. População-alvo: trabalhadores dos serviços de saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos
de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais. Desta maneira,
compreende tanto os profissionais da saúde – como médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêu�cos, odontologistas, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de
educação �sica, médicos veterinários e seus respec�vos técnicos e auxiliares – quanto os trabalhadores de apoio, como
recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que
trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde das pessoas.

6. Desta forma, como o INSS é responsável pela execução de polí�cas públicas rela�vas à seguridade social, sugerimos
avaliar junto ao Ministério da Saúde a possibilidade de alocar os servidores do INSS que estão em atendimento ao público no grupo
prioritário no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19. A inclusão deste grupo no Plano Nacional
contribuirá para a proteção à saúde do público que procura os serviços do INSS, reduzindo assim a exposição de todos ao contágio
do novo coronavírus.

 

 

 

Brasília, 20 de janeiro de 2021.

 

 

 

ROGÉRIO SOARES DE SOUZA 

Diretor de Gestão de Pessoas e Administração

AILTON NUNES  DE MATOS JUNIOR

Diretor de Atendimento Subs�tuto

 

 

[1] https://www.painel.pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painelpep.qvw&lang=en-
US&host=Local&anonymous=true

[2] https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica.pdf

Documento assinado eletronicamente por AILTON NUNES DE MATOS JUNIOR, Diretor(a) de Atendimento Subs�tuto(a), em
20/01/2021, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro
de 2015.
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