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Em razão da pandemia, o INSS suspendeu o atendimento presencial
nas Agências da Previdência Social (APS) até 31 de julho de 2020

(Portaria Conjunta, nº 27, de 07/07/2020). Sendo assim, o
atendimento aos segurados e beneficiários do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) será realizado por meio dos canais remotos, de
que trata o art. 1º da Portaria Conjunta nº 8.024, de 19 de março de
2020

Para acessar os canais remotos, o cidadão precisa ter uma senha de
acesso. É possível criar uma senha diretamente no aplicativo MEU
INSS para  smartphones ou pelo site do INSS. Caso o cidadão já
tenha feito a senha e esqueceu, pode clicar em “esqueci minha
senha” e seguir os passos para recuperá-la.

BANCO DO BRASIL: 

bb.com.br > Serviços > Previdência social > Senha meu INSS > NAI
BANESE: 

banese.com.br > Internet Banking Banese > Serviços > Gerar Senha Meu
INSS – NAI
BANRISUL: 

banrisul.com.br > Menu Serviços > Criar Código INSS
BRADESCO: 

bradesco.com.br > Outros Serviços > Documentos > INSS – Cadastrar
Código Inicial de Acesso ao Portal Meu INSS (NAI)
ITAÚ:

itau.com.br >Previdência > INSS > Cadastrar senha inicial de acesso ao
Portal Meu INSS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: 

caixa.gov.br/Páginas > Serviço ao Cidadão > INSS > Gerar Código para
Serviço INSS
SANTANDER: 

santander.com.br > Outros Produtos > Demais Serviços > NAI – Núcleo
de AutenticaçãoInterbancária
SICOOB: 

sicoob.com.br > Outras opções > Previdência Social > Senha Meu INSS >

NAI
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
1.  SENHAS MEU INSS:

A  S E N H A  D O  M E U  I N S S  T A M B É M  P O D E  S E R  O B T I D A  N O  I N T E R N E T
B A N K I N G  D O S  B A N C O S  R E L A C I O N A D O S  A B A I X O :



Nos casos em que ocorre erro no
cadastro e o segurado não
consegue obter a senha,

por problemas cadastrais, dados
incompletos na base de dados

do INSS, por exemplo, ele pode
solicitar via 135 o seguinte
serviço “acerto de dados

cadastrais para emissão de
senha Meu INSS”;

Nesse momento da pandemia, o
segurado que tenha problemas 

em conseguir a senha de 

acesso, pode recorrer ainda a
orientação através dos números
de Plantão telefônicos criados
pelas APS em diversos
municípios do Estado, sendo que
falaremos sobre isto no próximo
item.

O Plantão de Dúvidas foi implantado, pelo INSS, para facilitar o
acesso do cidadão aos serviços do INSS e, é realizado por servidor do
INSS, via telefone. Segue abaixo a relação das Agências e respectivos
telefones abaixo:

2. PLANTÃO DE DÚVIDAS:
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 No INSS grande parte dos servidores, antes da
pandemia, já estavam trabalhando remotamente
na Análise dos Processos. Os requerimentos dos
benefícios como aposentadorias, salário
maternidade, pensão por morte, entre outros,

que não exijam atendimento presencial,
continuam sendo analisados sem interrupção,

neste período. 

Mas, é importante, que o segurado mantenha o
acompanhamento de seu processo e fique atento
ao “Cumprimento de Exigência”, que deverá ser
realizada pelos canais remotos. Isso dá
celeridade ao processo em análise.   Em
decorrência da pandemia do Corona Vírus
(COVID-19), estão suspensos os prazos para
cumprimento de exigência que não puderem ser
cumpridas pelos canais remotos.

RESSALTA -SE :  
NOVOS  REQUERIMENTOS  DEVERÃO  SER  REALIZADOS
REMOTAMENTE ,  OU  SEJA ,  PELO  APLICATIVO  MEU
INSS ,  CENTRAL  135  OU  PELO  SITE
HTTPS : / /MEU . INSS .GOV .BR /

4. AUXÍLIO-DOENÇA:
O requerimento inicial de auxílio-doença deve ser
realizado remotamente pelo aplicativo Meu INSS,

Central 135 ou site (gov.br/meuinss).

Em razão da pandemia e enquanto perdurar o
regime de plantão reduzido nas Agências da
Previdência Social, os requerimentos de auxílio-

doença serão realizados remotamente e com a
apresentação de atestados médicos.   Os atestados
médicos devem ser anexados, no ato do
requerimento, por meio do site ou aplicativo Meu
INSS, apresentando, também, a declaração de
responsabilidade pelo documento apresentado. Os
atestados serão analisados pela Perícia Médica
Federal.

3. PROCESSOS SEM ATENDIMENTOS PRESENCIAIS:
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https://meu.inss.gov.br/


ESTAR  LEGÍVEL ,  SEM  RASURAS     

CONTER  ASSINATURA  DO  PROFISS IONAL  E
CARIMBO  DE  IDENTIF ICAÇÃO  E  O  REGISTRO  DO
CRM  DO  MÉDICO  QUE  DEVE  ESTAR  ATIVO ;

CONTER  INFORMAÇÕES  DA  DOENÇA  OU  CID ;

CONTER  PERÍODO  DE  AFASTAMENTO /REPOUSO
PROPOSTO .

C O M O  A N E X A R  A T E S T A D O  M É D I C O  P E L O  M E U  I  N  S  S  
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O  A T E S T A D O  D E V E :
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DA ANTECIPAÇÃO

quando o período de afastamento da atividade do segurado,

incluindo os períodos de prorrogação, ultrapassar o prazo máximo
de 3 meses, conforme legislação
para fins de conversão da antecipação em concessão definitiva do
auxílio-doença; e
quando não for possível conceder a antecipação do auxílio-doença
com base no atestado médico por falta de cumprimento dos
requisitos exigidos.

O Art. 4º da Lei 13.982/20, autoriza o INSS a antecipar 1 (um) salário
mínimo mensal (R$ 1.045,00) para os requerentes do benefício de
auxílio-doença, por período de 3 (três) meses, a contar da data da
publicação desta Lei, ou até a realização de perícia pela Perícia
Médica Federal, o que ocorrer primeiro.

O Governo Federal autorizou o INSS a continuar com as antecipações
de auxílio-doença no valor de um salário mínimo (R$ 1.045,00) até o
31/10/2020 (Decreto 10.413/2020). Ressalta-se, a importância de que
o atestado médico esteja de acordo com as especificações já citadas
anteriormente.

A antecipação não é um auxílio-doença e somente será convertida em
auxílio-doença quando da realização da perícia médica, após término
de plantão reduzido nas agências do INSS e com o retorno dos
atendimentos presenciais, nas seguintes condições:

A antecipação estará condicionada ao cumprimento da carência
necessária à concessão do benefício de auxílio-doença e da
apresentação de atestado médico. 

Após a conclusão definitiva sobre o benefício, será descontado o
valor das antecipações.
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PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – BENEFÍCIOS ATIVOS

O Pedido de Prorrogação (PP) de auxílio-doença, enquanto as
Agências da Previdência Social estiverem fechadas, será
automático, a partir do requerimento feito pelo segurado, pelos
canais remotos. O número de Pedido de Prorrogação foi ampliado
para até no máximo 6 (seis) pedidos, conforme Portaria nº 552, de
27/04/2020. 



Os benefícios antigos, de quem já havia solicitado prorrogação antes da
pandemia, foram prorrogados até 31/05/2020. Portanto, o segurado que
precisa fazer novo Pedido de Prorrogação, deve fazê-lo dentro do prazo
de 15 (quinze) dias, que antecede o encerramento do benefício, via
canais remotos. 

Para os benefícios novos, concedidos durante a pandemia, a solicitação
da prorrogação deve ser realizada nos últimos 5 dias e até 05 dias após
a cessação do benefício. Neste caso, a solicitação é exclusivamente pelo
“Meu INSS”. Caso tenha dificuldades para concluir o requerimento,

deverá fazer contato pelo 135 e solicitar “Acerto para Marcação de
Perícia Médica”

No requerimento inicial de auxílio-doença  com Documento Médico,

concedido por apenas 30 dias pela Perícia Médica, não cabe prorrogação
e o segurado poderá solicitar perícia inicial.
Nos casos de antecipação de auxílio-doença  indeferidos, caso o
segurado protocole recurso, este ficará em sobrestado até determinação
oficial da Procuradoria e Secretaria de Previdência informando o
procedimento a ser adotado. Em caso de indeferimento incorreto, o
segurado poderá ainda, solicitar novo requerimento de antecipação,

anexar os documentos e concluir o requerimento no “Meu INSS”.
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OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O AUXÍLIO-DOENÇA:

Os requerimentos de auxílio-doença, agendados antes da possibilidade
de  inclusão do atestado médico pelo Meu INSS, devem aguardar a
realização  de exigência para anexar documentos. Lembrando que os
requerimentos de auxílio-doença  que não tiverem atestados médicos
anexados, serão analisados somente no retorno do atendimento presencial
da Perícia Médica.

ACERTOS PARA MARCAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

Foi criado o serviço "Acertos para marcação de perícia médica", para
possibilitar o ajuste de críticas sistêmicas ou cadastrais que impeçam a
marcação de perícia inicial e de prorrogação em benefícios por
incapacidade, visando possibilitar o atendimento dos segurados. O
requerimento para acertos destes dados deverá ser realizado pela Central
135. O servidor, ao finalizar os ajustes da crítica que impossibilitava a
solicitação do serviço, comunicará ao segurado, que o problema foi
solucionado e que deverá requerer o serviço de auxílio-doença ou da
prorrogação desse benefício via internet. (Portaria nº 104, de 16/04/2020). 

Os demais requisitos exigidos para acessar o auxílio-doença não foram
alterados, sendo que podem ser consultados no
link: https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-doenca/



5. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE 
CARTÃO MAGNÉTICO PARA CONTA CORRENTE:

Foi autorizada a transferência do pagamento da modalidade cartão
magnético para conta corrente em nome do titular do benefício,

enquanto durar a situação de risco à saúde pública decorrente do
novo Coronavírus (COVID-19). Para isso, é necessário que o
requerimento seja realizado exclusivamente por intermédio do Meu
INSS e para o usuário que estiver autenticado. (Portaria n º543, de
27/04/2020).
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6. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – BPC:

A Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020,

mantém o conceito de incapacidade
para prover a pessoa idosa ou com
deficiência, a família com renda per
capita igual ou inferior a ¼ do salário
mínimo, até 31 de dezembro de 2020. 

Todavia, estabelece que em razão do estado de calamidade pública e
da emergência de saúde pública, decorrente do corona vírus (COVID
19), o critério de renda para acesso ao BPC, poderá ser ampliado
para até ½ salário mínimo.

A mesma Lei, 13.982, em seu Art 3º, autoriza o INSS a antecipar o
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) aos requerentes do BPC para as
pessoas de que trata o Art. 20 da Lei 8.742 de 7/12/1993, durante o
período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei ou até a
aplicação pelo INSS do instrumento de avaliação da pessoa com
deficiência, o que ocorrer primeiro.

ANTECIPAÇÃO

A antecipação foi prorrogada até 31 de outubro de 2020 conforme
autorização do Governo Federal através do Decreto 10.413/2020. A
antecipação visa possibilitar o pagamento aos requerentes que,

devido aos impactos da pandemia causada pela COVID-19, não
poderão ter seus requerimentos integralmente analisados, em razão
da suspensão dos serviços presenciais (Serviço Social e Perícia
Médica) do INSS, necessários à conclusão dos mesmos.



Existência de requerimento de Benefício de Prestação Continuada
à pessoa com deficiência ou idoso, pendente no sistema do INSS;

Renda de até ¼ do salário-mínimo no grupo familiar do Cadastro
Único; e
Indicativo de deficiência no Cadastro Único.

A análise para liberação da antecipação leva em consideração (ou
possui os seguintes requisitos): 
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Após análise pelo INSS e reconhecido o direito ao benefício de
prestação continuada à pessoa com deficiência ou a pessoa idosa, o
valor devido será a partir do requerimento, deduzindo-se os
pagamentos efetuados em razão da antecipação.

 

A antecipação do referido valor está sendo realizada pelo INSS e o
Requerente ou Responsável Legal deve buscar informações pela
Central 135, pelo aplicativo MEU INSS, ou pelo site gov.br/meuinss e
também pelos plantões telefônicos das Agências.

OS  ATENDIMENTOS
PRESENCIAIS ,  COMO

AVALIAÇÃO  SOCIAL  E  MÉDICA  E
O  PARECER  SOCIAL ,FICARÃO

EM  SOBRESTADO  E  SERÃO
REAGENDADOS  QUANDO

RESTABELECER  OS
ATENDIMENTOS  PRESENCIAIS  
(PORTARIA  412/PRES/ INSS ,  DE

20  DE  MARÇO  DE  2020) .

Foi ampliado o prazo (por 120 dias) para inscrição ou atualização no
Cadastro Único/CADÚNICO para fins de manutenção do BPC (pra
quem já recebe), para evitar novos bloqueios/suspensões/cessações
quando não há o cadastramento ou atualização normatizado pela
Portaria nº 631, de 9 abril de 2019.

Em 29/06/2020 foi publicada a Portaria nº 427, do Ministério da
Cidadania, em que seu art. 1º posterga em 60 (sessenta) dias, a
contar do fim do prazo estabelecido pela Portaria nº 330 do
Ministério da Cidadania, de 18 de março de 2020, a retomada do
cronograma de bloqueio de pagamentos e de suspensão de
benefícios disposto na Portaria nº 631 do Ministério da Cidadania, de
9 de abril de 2019.
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A Portaria nº 680, de 17/06/2020 prorrogou por mais 60 (sessenta
dias) as interrupções das rotinas de atualização e manutenção de
benefícios administrados do INSS, de que trata o caput do art. 1º da
Portaria nº 373/PRES/INSS, de 16 de março de 2020, em decorrência
da permanência do estado de emergência pública, resultante da
pandemia de coronavírus. Poderá ocorrer nova prorrogação
enquanto perdurar a situação

O Parágrafo 1º estabelece que no período de 90 (noventa) dias, a
contar da data de publicação desta Portaria, os beneficiários
convocados poderão apresentar os documentos de identificação por
intermédio do canal remoto "Meu INSS", ocasião em que ficará
dispensada a apresentação de documentos originais para
autenticação de suas cópias, nos termos dos arts. 8º e 9º do Decreto
nº 9.094, de 17 de julho de 2017. 

O Parágrafo 2º estabelece que nas situações em que houver dúvida
fundada quanto à documentação apresentada nos termos do § 1º,
caberá solicitação de exigência, que terá este prazo suspenso até o
retorno do atendimento presencial. 
 

Os pagamentos de todos os benefícios, já concedidos, permanecem
assegurados, respeitando os critérios e as normas vigentes. Mais
informações podem ser obtidas no https://www.inss.gov.br/

Essas situações não gerarão prejuízos para o recebimento do
benefício conforme dispõe Portaria 373 PRES/INSS de 16 de Março de
2020.

O INSS, nas suas competências, interrompeu, por até 120 (cento e
vinte) dias, a partir da competência de março/2020, podendo ser
prorrogado enquanto perdurar a situação, as seguintes rotinas de
atualização e manutenção de benefício:

7. OUTRAS INFORMAÇÕES 

https://www.inss.gov.br/
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ELABORAÇÃO:

EDIVANE DE JESUS
Professora do Departamento de Serviço Social da UFSC 

EQUIPE DO SERVIÇO SOCIAL DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS 

em Florianópolis, com base nas legislações publicadas a partir da suspensão
dos atendimentos em decorrência da pandemia pelo coronavírus (COVID-

19). 

Dúvidas sobre ao assunto, enviar email para: 
comitesuasc.covid19@gmail.com

COMITÊSUASSC/COVID19

APOIO: 
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Florianópolis SC, julho de 2020

http://gmail.com/

