
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Presidência

PORTARIA PRES/INSS Nº 1.528, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2022

Altera a Portaria PRES/INSS nº 1.351, de 27 de setembro de
2021, que estabelece o cálculo para a meta de produtividade
no âmbito das Centrais de Análise de Benefício – Ceabs e
dos programas de gestão do Instituto Nacional do Seguro
Social -  INSS, e dispõe sobre o acompanhamento da
produtividade e o desligamento dos programas de gestão.

A PRESIDENTE SUBSTITUTA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS , no uso da competência que lhe
confere o Decreto nº 10.995, de 14 de março de 2022, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 35014.128802/2021-
41,

RESOLVE:

Art. 1º A Portaria PRES/INSS nº 1.351, de 27 de setembro de 2021, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º........................................................................................

....................................................................................................

Parágrafo único. Aos servidores que solicitaram, até a data de publicação desta portaria, concessão do horário especial
previsto no § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 1990, será assegurada a realização da meta diária prevista no inciso I do caput, em caráter
provisório, no que ocorrer primeiro das opções estabelecidas abaixo:

I -  pelo período entre a data da publicação desta portaria até a realização de junta médica oficial para este fim; ou

II -  pelo prazo de 6 (seis) meses a partir da publicação deste ato, podendo ser prorrogado por igual período." (NR)

"Art. 3º........................................................................................

...................................................................................................

§ 1º Aos servidores cuja deficiência ainda não esteja reconhecida no âmbito do INSS, por terem ingressado em vagas de
ampla concorrência ou por terem adquirido a deficiência após a posse, será assegurada, em caráter provisório, a realização da meta diária
prevista no inciso I do caput, em caráter provisório, no que ocorrer primeiro das opções estabelecidas abaixo:

I -  pelo período entre a data da publicação desta portaria até a realização de junta médica oficial para este fim; ou

II -  pelo prazo de 6 (seis) meses a partir da publicação deste ato, podendo ser prorrogado por igual período.

§ 2º Aos servidores que solicitaram, até a data da publicação desta portaria, a concessão do horário especial previsto no § 2º
do art. 98 da Lei nº 8.112, de 1990, será assegurada, em caráter provisório, a realização da meta diária prevista no inciso II do caput, no que
ocorrer primeiro das opções estabelecidas abaixo:

I -  pelo período entre a data da publicação desta portaria até a realização de junta médica oficial para este fim; ou

II -  pelo prazo de seis meses a partir da publicação deste ato, podendo ser prorrogado por igual período." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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LARISSA ANDRADE MORA

Presidente Substituta
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