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está prevista a retomada dos atendimentos presenciais. Com
isso, os serviços continuam sendo oferecidos por meio de
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INSS: Reabertura prorrogada

A decisão por manter o fechamento das agências do INSS
prorrogação foi anunciada pelo Governo Federal na sexta-
feira (21). Os atendimentos estão suspensos desde março
devido a pandemia do coronavírus.

Desde então, a reabertura tem sido prorrogada pelo Instituto
e pelo Ministério da Economia. Pela última portaria,
publicada em julho, a reabertura estava prevista para ontem,
segunda-feira, 24 de agosto.
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De acordo com o órgão, a retomada do expediente será feita
de forma gradual e o atendimento com agendamento prévio
pelos canais remotos. Diante disso, as pessoas que precisam
dos serviços da Previdência Social precisarão utilizar os
canais Meu INSS, pela internet, e Central 135, pelo telefone.

Vale lembrar que esses canais de atendimento continuarão
sendo utilizados mesmo após a reabertura das agências e
serão adotadas medidas para simpli�cação dos
procedimentos e a ampliação do prazo para cumprir
exigências.

Para a reabertura, segundo o INSS, cada unidade deverá
avaliar o per�l do quadro de servidores e contratados, o
volume de atendimentos realizados, a organização do espaço
físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de proteção
individual e coletiva.

As agências que não reunirem as condições mínimas de
segurança sanitária continuarão em regime de plantão
reduzido para tirar dúvidas.

Procedimentos mais ágeis

Para agilizar os seus procedimentos, o INSS adotou o serviço
chamado Exigência Expressa, que tem como �nalidade a
entrega de documentação para a análise de requerimentos
que, por algum motivo, não puderam ser concluídos por
meio remoto.

Os documentos devem ser entregues em urnas que foram
colocadas na entrada das agências espalhadas por todo país,
sendo que nelas devem ser depositadas cópias simples dos

Prorrogação dos prazos
para suspensão de
contratos e redução da
jornada
(https://blog.nith.com.br/p
rorrogacao-prazo-
suspensao-contrato-
reducao/)
19 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/PRORRO
PRAZO-SUSPENSAO-CONTRATO-
REDUCAO/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/prorrog
acao-
prazo-
suspensao
-contrato-
reducao/)

Fim do adicional de 10% na
multa de FGTS?
(https://blog.nith.com.br/fi
m-cobranca-adicional-
multa-fgts/)
19 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/FIM-
COBRANCA-ADICIONAL-MULTA-
FGTS/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/�m-
cobranca-
adicional-
multa-
fgts/)

Nova NR-24: condições de
higiene e conforto nos
locais de trabalho
(https://blog.nith.com.br/n
ova-nr-24-condicoes-de-
higiene-e-conforto-nos-
locais-de-trabalho/)
19 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/NOVA-
NR-24-CONDICOES-DE-HIGIENE-E-
CONFORTO-NOS-LOCAIS-DE-
TRABALHO/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/nova-
nr-24-
condicoes-
de-higiene-
e-conforto-
nos-locais-
de-
trabalho/)

Caixa começa a pagar
abono salarial para
nascidos em agosto
(https://blog.nith.com.br/c
aixa-abono-salarial-
nascidos-em-agosto/)
18 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/CAIXA-
ABONO-SALARIAL-NASCIDOS-EM-
AGOSTO/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/caixa-
abono-
salarial-
nascidos-
em-
agosto/)

MEI: Isenção de alvará e
licença para
funcionamento
(https://blog.nith.com.br/m
ei-isencao-alvara-licenca/)
18 DE AGOSTO DE 2020 /
0 COMMENTS
(HTTPS://BLOG.NITH.COM.BR/MEI-
ISENCAO-ALVARA-
LICENCA/#RESPOND)

(https://blo
g.nith.com.
br/mei-
isencao-
alvara-
licenca/)

https://blog.nith.com.br/prorrogacao-prazo-suspensao-contrato-reducao/
https://blog.nith.com.br/prorrogacao-prazo-suspensao-contrato-reducao/#respond
https://blog.nith.com.br/prorrogacao-prazo-suspensao-contrato-reducao/
https://blog.nith.com.br/fim-cobranca-adicional-multa-fgts/
https://blog.nith.com.br/fim-cobranca-adicional-multa-fgts/#respond
https://blog.nith.com.br/fim-cobranca-adicional-multa-fgts/
https://blog.nith.com.br/nova-nr-24-condicoes-de-higiene-e-conforto-nos-locais-de-trabalho/
https://blog.nith.com.br/nova-nr-24-condicoes-de-higiene-e-conforto-nos-locais-de-trabalho/#respond
https://blog.nith.com.br/nova-nr-24-condicoes-de-higiene-e-conforto-nos-locais-de-trabalho/
https://blog.nith.com.br/caixa-abono-salarial-nascidos-em-agosto/
https://blog.nith.com.br/caixa-abono-salarial-nascidos-em-agosto/#respond
https://blog.nith.com.br/caixa-abono-salarial-nascidos-em-agosto/
https://blog.nith.com.br/mei-isencao-alvara-licenca/
https://blog.nith.com.br/mei-isencao-alvara-licenca/#respond
https://blog.nith.com.br/mei-isencao-alvara-licenca/


/

documentos solicitados na unidade da Previdência mais
próxima de sua residência. No entanto, para o procedimento,
é preciso fazer o agendamento pelo Meu INSS ou Central 135.

Gostou do artigo?

Então, continue acompanhando nosso blog, porque, aqui,
você encontra os mais diversos temas relacionados às Áreas
Trabalhista, Contábil, de Recursos Humanos e de Saúde e
Segurança do Trabalho.

E para você ter mais informações detalhadas sobre como
elaborar o Mapa de Riscos na sua empresa ou para o cliente
que a sua consultoria atende basta conferir a live sobre este
assunto clicando aqui (https://www.youtube.com/watch?
v=t8eiBJpFSxc).

Aproveite também e acesse o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e veja todos os cursos
online que já temos disponíveis! E se você não quer perder
nenhuma novidade da área, �que ligado também nas nossas
redes sociais, pois sempre trazemos informações recentes
sobre o que está acontecendo neste período de calamidade
pública no nosso país.

 Siga-nos no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se inscreva
no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPCZ
pDGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD). 
Receba conteúdos gratuitos e materiais exclusivos. Clique
aqui e faça parte do Canal O�cial do Telegram
(https://t.me/nithtelegram/?
utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=convit
e-telegram), da Nith. No canal você terá acesso a aulas
gratuitas, materiais para download, ebooks gratuitos, e grupo
de discussão sobre Departamento Pessoal e eSocial!
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