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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 

O�cio SEI nº 12/2021/PRES-INSS

Brasília, 20 de  janeiro de 2021.

 

A Sua Senhoria o Senhor
BRUNO BIANCO LEAL
Secretário Especial
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Ministério da Economia
Brasília/DF

  

Assunto: Vacinação para os servidores do INSS.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº
35014.010152/2021-89.

  

Senhor Secretário Especial,

 

1. Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para tratar da vacinação dos
servidores do Ins�tuto Nacional do Seguro Social – INSS que atuam no atendimento ao público.
Sendo este Ins�tuto responsável pela operacionalização do reconhecimento dos direitos dos
segurados do Regime Geral de Previdência Social – RGPS que abrange mais de 50
(cinquenta) milhões de segurados, aproximadamente 36 (trinta e seis) milhões de
beneficiários em 2020, e atende presencialmente 4 (quatro) milhões de pessoas ao mês. O INSS
caracteriza-se como uma organização pública prestadora de serviços previdenciários e sociais
para a sociedade brasileira, e presta uma a�vidade essencial para o atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade, nos termos do inciso II do art. 3º do Decreto nº
10.282, de 20 de março de 2020.

 

2. Logo, para prestar um serviço de qualidade, os servidores do INSS, que atuam
nas Agências da Previdência Social - APS, estão em contato direto com pessoas idosas, doentes
e com comorbidades. Atualmente 74,77%  (setenta e quatro vírgula setenta e sete por cento),
ou seja, 26.767.767 (vinte e seis milhões, setecentos e sessenta e sete mil e  setecentos e
sessenta e sete) dos segurados do INSS possuem mais de 60 (sessenta) anos. 
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3. Este Ins�tuto atualmente possui :
 

I - mais de 486.000 (quatrocentos e oitenta e seis mil) bene�cios que aguardam o
comparecimento do cidadão nas APS para a entrega de algum documento solicitado por este
Órgão.  Em que pese o INSS já ter implementado ações que permitam o cidadão efetuar o envio
de documentos pela Internet, o atendimento presencial ainda ocorre em larga escala; e

 

II - cerca de 469.816 (quatrocentos e sessenta e nove mil e oitocentos e
dezesseis)  segurados que aguardam a realização de perícia médica, portanto devem
comparecer às APS, sendo esta perícia realizada por médicos peritos, nas unidades do INSS,
considerada também a�vidade essencial, conforme inciso XXXIII, XXXIV e XXXV do art. 3º do
Decreto nº 10.282, de 2020;

 

III - de acordo com o Painel Esta�s�co de Pessoal [1], 4.945 (quatro mil e
novecentos e quarenta e cinco)  servidores no efe�vo atendimento ao público, dos quais são
técnicos, analistas, assistentes sociais e reabilitadores. 

 

4. Logo, ressalta-se que os servidores do INSS que prestam atendimento direto aos
cidadãos recebem adicional de insalubridade, seja nos atendimentos prestados nos
consultórios médicos, de avaliação social ou de reabilitação profissional, os quais são
equiparados a atendimentos ambulatoriais da área de saúde.

 

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

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.
(grifo nosso)
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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, viabilizando sua
vacinação, o que 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.

 

7. Com a finalidade viabilizar o que fora aqui requerido, solicito analisar a proposta
de agendamento de reunião com o Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,
Senhor Arnaldo Correa de Medeiros.

 

 

Respeitosamente,

 

LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Presidente

 
 

[1] h�ps://www.painel.pep.planejamento.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=painelpep.qvw&lang=en-
US&host=Local&anonymous=true
[2] h�ps://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica.pdf

  

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO JOSE ROLIM GUIMARAES,
Presidente, em 20/01/2021, às 18:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.inss.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
2676957 e o código CRC 786DDE17.

 
 

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 35014.010152/2021-89 SEI nº 2676957
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