Seção 1

ISSN 1677-7042

Art. 1º Esta Portaria disciplina os procedimentos relativos à interposição de
recurso administrativo em face dos atos relativos a embargo e interdição em atividades
essenciais, assim consideradas aquelas definidas no Decreto nº 10.282, de 20 de março de
2020, durante o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto
Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19) decretada pelo Ministro de
Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do disposto na Lei nº 13.979, de
6 de fevereiro de 2020.
Parágrafo único. As disposições contidas nesta Portaria prevalecem sobre
aquelas previstas na Portaria da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT nº
1.069, de 23 de setembro de 2019, que disciplina os procedimentos relativos aos embargos
e interdições, enquanto perdurar a decretação do estado de calamidade pública
supracitado.
Art. 2º O prazo para prestar as informações complementares previsto no art. 21
da Portaria SEPRT nº 1.069, de 2019, será de vinte e quatro horas.
Art. 3º O prazo para o cumprimento dos trâmites previsto pelo art. 22 da
Portaria SEPRT nº 1.069, de 2019, será de dois dias.
Art. 4º O prazo para o cumprimento dos trâmites previstos no art. 23 da
Portaria SEPRT nº 1.069, de 2019, é de quatro dias, contados da data de encaminhamento
do processo entre as Regionais, especificamente para as situações previstas nessa
Portaria.
Art. 5º Nos processos de recurso de embargos ou interdições relacionados à
COVID-19 em atividade essencial, é obrigatória a constituição da comissão prevista no art.
26 da Portaria SEPRT nº 1.069, de 2019.
Art. 6º O prazo para decisão do recurso previsto no art. 27 da Portaria SEPRT
nº 1.069, de 2019, será de três dias.
§ 1º Sendo constituída a comissão prevista no art. 26, da Portaria SEPRT nº
1.069, de 2019, o prazo previsto no caput será acrescido de vinte e quatro horas.
§ 2º Caso o processo não esteja devidamente instruído, a Coordenação-Geral
de Recursos - CGR da Secretaria de Trabalho, no prazo de quarenta e oito horas, decidirá
sobre eventual pedido de efeito suspensivo e o devolverá à unidade que instruiu o
processo para regularização em até quarenta e oito horas, contados do seu
recebimento.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO
PORTARIA CONJUNTA Nº 22, DE 19 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre o atendimento dos segurados e
beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social
durante o período de enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19) e
disciplina o retorno gradual do atendimento
presencial nas Agências da Previdência Social.
(Processo nº 10128.106029/2020-73)
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO, O SECRETÁRIO DE
PREVIDÊNCIA, DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, E O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL, no uso das atribuições que lhes conferem, respectivamente, os arts.
180 e 181 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e o art. 17 do Anexo
I do Decreto nº 9.746, de 8 de abril de 2019, resolvem:
Art. 1º Fica prorrogado até 10 de julho de 2020 o atendimento por meio dos
canais de atendimento remoto, de que trata o art. 1º da Portaria Conjunta nº 8.024, de 19 de
março de 2020, aos segurados e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Art. 2º A partir do dia 13 de julho de 2020 ocorrerá o retorno gradual e seguro
do atendimento presencial nas Agências da Previdência Social, restrito exclusivamente:
I - aos segurados e beneficiários com prévio agendamento pelos canais
remotos; e
II - a serviços que não possam ser realizados por meio dos canais de
atendimento remotos, a exemplo da perícia médica, avaliação social, reabilitação
profissional, justificação administrativa e cumprimento de exigências.
Art. 3º A retomada do atendimento presencial nas Agências da Previdência
Social por meio do retorno gradual e seguro deverá observar:
I - a implementação das medidas mínimas de segurança sanitária
recomendadas pelo Ministério da Saúde;
II - as orientações estabelecidas pela Secretaria de Gestão e Desempenho de
Pessoal do Ministério da Economia, na condição de órgão central do Sistema de Pessoal
Civil da Administração Pública Federal (SIPEC);
III - as regras de isolamento, quarentena e outras condições de funcionamento
estabelecidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios; e
IV - as diretrizes estabelecidas no plano de ação elaborado pelo grupo de
trabalho instituído pela Portaria Conjunta nº 13, de 29 de abril de 2020.
§ 1º Entende-se como retorno gradual e seguro do atendimento presencial
aquele planejado e que considere as especificidades de cada unidade, de forma a preservar
a saúde e a vida das pessoas, garantindo a segurança sanitária dos servidores, contratados
e usuários dos serviços.
§ 2º O INSS e a Subsecretaria da Perícia Médica Federal (SPMF) manterão a
possibilidade de trabalho remoto para os servidores e contratados enquadrados nas
situações estabelecidas pelo órgão central do SIPEC, de que trata o inciso II do caput,
considerados os requisitos e exceções estabelecidos em ato normativo específico.
§ 3º O INSS disponibilizará em sua página na internet:
I - o plano de ação de que trata o inciso IV do caput;
II - painel eletrônico contendo informações sobre o funcionamento das
Agências da Previdência Social e os meios adequados para acesso dos segurados aos
benefícios por ele administrados; e
III - relatórios de acompanhamento dos resultados e da eficácia das medidas de
retorno gradual e seguro do atendimento presencial.
Art. 4º As Superintendências Regionais do INSS serão responsáveis pela
organização e verificação das condições de funcionamento em cada Agência da Previdência
Social e deverão adotar, como condição para o retorno gradual e seguro do atendimento
presencial, as seguintes medidas:
I - fornecimento e instalação de equipamentos de proteção individual e coletiva
contra a disseminação da Covid-19;
II - acesso controlado ao interior das Agências, que ficará restrito aos servidores
e contratados, e aos usuários com prévio agendamento para atendimento presencial;
III - adequação dos espaços, mobiliários e sinalização das Agências, de modo a
permitir o adequado distanciamento social e limite máximo de pessoas no mesmo
ambiente, de acordo com suas dimensões; e
IV - limpeza e desinfecção, realizados periodicamente ao longo do expediente,
em especial nos ambientes de uso comum e nos consultórios destinados à avaliação
médico-pericial.
§ 1º Cada Agência da Previdência Social deverá adotar as providências a seu
cargo para o retorno gradual e seguro do atendimento presencial, avaliando o perfil do
quadro de servidores e contratados, o adequado dimensionamento dos atendimentos
realizados, a organização dos espaços laborais e processos de trabalho, as medidas de
limpeza e desinfecção dos ambientes, as medidas protetivas individuais e coletivas e as
estratégias de vigilância ativa de possíveis casos suspeitos e confirmados.
§ 2º Permanecerão em regime de plantão reduzido, destinado exclusivamente
a prestar esclarecimento aos segurados e beneficiários quanto à forma de acesso aos
canais de atendimento remoto, as Agências da Previdência Social que não reúnam as
condições necessárias para o retorno gradual e seguro do atendimento presencial.
Art. 5º O retorno gradual e seguro do atendimento presencial nas Agências da
Previdência Social, nos termos desta Portaria Conjunta, não afasta a aplicação dos
procedimentos operacionais de simplificação e dispensa de exigências e de priorização da
oferta de serviços por meio dos canais de atendimento remoto.
Art. 6º O INSS e a Secretaria de Previdência poderão editar atos
complementares para cumprimento do disposto nesta Portaria Conjunta.
Art. 7º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO BIANCO LEAL
PORTARIA Nº 14.816, DE 19 DE JUNHO DE 2020
Dispõe sobre a aplicação do art. 9º da Lei
Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, a
valores devidos por Municípios a seus Regimes
Próprios de Previdência Social, e altera, em caráter
excepcional, parâmetros técnico-atuariais aplicáveis
aos RPPS. (Processo nº 10133.100499/2020-54)
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem a alínea "a" do inciso II do art. 71 e
o art. 180 do Anexo I ao Decreto nº 9.745, de 08 de abril de 2019, e o inciso VII do art.
1º da Portaria ME nº 117, de 26 de março de 2019, e tendo em vista o disposto no inciso
XII do art. 167 da Constituição Federal, no § 9º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103,
de 12 de novembro de 2019, no inciso II do art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de
1998, e no art. 9º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, resolve:
Art. 1º A aplicação da suspensão prevista no art. 9º da Lei Complementar nº
173, de 2020, aos valores devidos por Municípios a seus Regimes Próprios de Previdência
Social - RPPS depende de autorização por lei municipal específica.
§ 1º A lei municipal deverá definir expressamente a natureza dos valores
devidos ao RPPS que serão alcançados pela suspensão de que trata o caput, limitados a:
I - prestações não pagas de termos de acordo de parcelamento firmados até 28
de maio de 2020, com base nos arts. 5º e 5º-A da Portaria MPS nº 402, de 10 de
dezembro de 2008, com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020; e
II - contribuições previdenciárias patronais devidas pelo Município e não pagas,
relativas às competências com vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
§ 2º Para os efeitos do inciso II do § 1º, consideram-se contribuições patronais
aquelas previstas no plano de custeio do RPPS, de que trata o art. 47 da Portaria MF nº
464, de 19 de novembro de 2018, instituídas por meio de alíquotas, para cobertura dos
custos normal ou suplementar, ou por meio de aportes estabelecidos em planos de
amortização de deficit atuarial, devendo a lei municipal especificar se a autorização da
suspensão abrange essas três espécies ou apenas alguma delas.
§ 3º A autorização para a suspensão de que trata este artigo:
I - não afasta a responsabilidade do Município pela cobertura de eventuais
insuficiências financeiras do respectivo RPPS, decorrentes do pagamento de benefícios
previdenciários, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei nº 9.717, de 1998, inclusive as
relativas aos planos financeiros em caso de segregação da massa dos segurados; e
II - não afasta que o Município mantenha o funcionamento do órgão ou
entidade gestora do RPPS, por meio da assunção direta de despesas, do repasse da taxa de
administração ou de aportes financeiros, caso referido órgão ou entidade não tenha
recursos disponíveis para tal finalidade.
Art. 2º São vedadas:
I - a suspensão do repasse das contribuições dos servidores ativos, aposentados
e pensionistas devidas ao RPPS;
II - a restituição ou compensação dos valores de prestações de termos de
acordo de parcelamento ou de contribuições previdenciárias patronais devidas que tiverem
sido pagas ao órgão ou entidade gestora do RPPS com vencimento dentro do período de
que tratam os incisos I e II do § 1º do art. 1º;
III - a utilização de recursos do RPPS, incluídos os valores integrantes dos
fundos de que tratam o art. 249 da Constituição Federal e o art. 6º da Lei nº 9.717, de 27
de novembro de 1998, para despesas distintas do pagamento dos benefícios
previdenciários do respectivo fundo e daquelas necessárias à sua organização e ao seu
funcionamento, conforme disposto no inciso XII do art. 167 da Constituição Federal.
Art. 3º Cada prestação de termo de acordo de parcelamento, de que trata o
inciso I do § 1º do art. 1º, cujo repasse tenha sido suspenso, conforme autorizado em lei
municipal, deverá ser paga pelo Município ao órgão ou entidade gestora do RPPS, com a
aplicação do índice oficial de atualização monetária e da taxa de juros previstos no acordo,
respeitando-se como limite mínimo a meta atuarial, dispensada a multa, de forma
concomitante com as prestações vincendas a partir de janeiro de 2021, iniciando-se pela
prestação mais antiga suspensa e terminando pela mais recente, em número total de
meses igual ao número de prestações suspensas.
Parágrafo único. Alternativamente ao disposto no caput, a lei municipal que
autorizar a suspensão poderá ainda autorizar, observadas as demais condições
estabelecidas no art. 5º da Portaria MPS nº 402, de 2008, e o prazo máximo permitido
pelo § 9º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, inclusive em caso de
prestações relativas a termos de acordo de parcelamento firmados com base nos
parâmetros estabelecidos no art. 5º-A da referida Portaria, que:
I - as prestações suspensas sejam objeto de novo termo de acordo de
parcelamento, a ser formalizado até o dia 31 de janeiro de 2021; ou
II - o termo de acordo de parcelamento seja objeto de reparcelamento, a ser
formalizado até o dia 31 de janeiro de 2021, não se aplicando a limitação de um único
reparcelamento prevista no inciso III do § 7º do art. 5º da Portaria MPS nº 402, de 2008.
Art. 4º As contribuições previdenciárias patronais, de que trata o inciso II do §
1º do art. 1º, cujo repasse tenha sido suspenso, conforme autorizado em lei municipal,
deverão ser pagas pelo Município ao órgão ou entidade gestora do RPPS, com a aplicação
do índice oficial de atualização monetária e da taxa de juros previstos na legislação
municipal para os casos de inadimplemento da obrigação de repasse, respeitando-se como
limite mínimo a meta atuarial, dispensada a multa, até o dia 31 de janeiro de 2021.

BRUNO BIANCO LEAL
Secretário Especial de Previdência e Trabalho
NARLON GUTIERRE NOGUEIRA
Secretário de Previdência
LEONARDO JOSÉ ROLIM GUIMARÃES
Presidente do Instituto Nacional do Seguro Social
PORTARIA Nº 14.782, DE 19 DE JUNHO DE 2020
Disciplina procedimentos relativos ao recurso de
embargo e interdição em atividades essenciais, assim
consideradas aquelas definidas no Decreto nº
10.282, de 20 de março de 2020, durante o
enfrentamento do estado de calamidade pública
reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020, e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus
(covid-19) decretada pelo Ministro de Estado da
Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos termos do
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
(Processo nº 19964.105643/2020-31)
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA
ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 155 e 200 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e
no inciso I e alínea "f" do inciso II do art. 71 do Anexo I do Decreto nº 9.745, de 08 de abril
de 2019, resolve:
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