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Rede Socioassistencial Privada do SUAS à decisão do(a) Secretário(a) Nacional de
Assistência Social, devendo a respectiva portaria ser publicada no Diário Oficial da União
e comunicada eletronicamente à entidade.
Art. 9º Em caso de indeferimento do pedido de certificação, caberá recurso a
ser apresentado na Plataforma de Cidadania Digital no prazo de trinta dias, contados da
data de publicação da Portaria no Diário Oficial da União.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 10. Considerar-se-á o prazo de até 30 de abril de 2019 para fins de:
I - adoção exclusiva do processo eletrônico disciplinado nesta Portaria, sendo
permitida até esse prazo a tramitação concomitante de procedimentos por meio físico
relativos ao requerimento e recurso da certificação de entidades beneficentes de
assistência social, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, via setor de
protocolo do Ministério ou enviados pelos Correios, nos termos do Título II da Portaria
nº 353, de 23 de dezembro de 2011; e
II - não aferição do requisito previsto no art. 19, II, da Lei nº 12.101, de 2009,
consistente em a entidade integrar o cadastro nacional de entidades e organizações de
assistência social de que trata o inciso IX do art.19 da Lei º 8.742, de 7 e dezembro de
1993, no ano anterior ao requerimento.
Art. 11. Os processos relativos ao requerimento e renovação da certificação
de entidade beneficente de assistência social, no âmbito do MDS, instruídos fora da
Plataforma de Cidadania Digital até 30 de abril de 2019 observarão o disposto na Portaria
nº 353, de 2011.
Art. 12. Os procedimentos meramente operacionais de análise dos
requerimentos de que trata esta Portaria e o fluxo decisório serão objeto de manual
produzido pela Secretaria Nacional de Assistência Social, a ser divulgado na página oficial
do Ministério do Desenvolvimento Social.
Art. 13. Fica revogada a Portaria nº 353, de 23 de dezembro de 2011.
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

III - metadados: dados estruturados e codificados que descrevem e
permitem acessar, gerenciar, compreender e/ou preservar outros dados ao longo do
tempo.
Art. 3º O Sistema e-Doc (SIGAD-INSS) deve propiciar a implementação do
uso do meio eletrônico para realização do processo administrativo no âmbito do INSS,
atendendo aos seguintes requisitos:
I - manter a relação orgânica entre os documentos;
II - garantir a confiabilidade, autenticidade e acessibilidade de longo prazo
dos documentos arquivísticos;
III - efetuar a classificação e organização dos documentos com base no
plano/código de classificação; e
IV - realizar registro e captura, bem como classificação, tramitação,
avaliação, destinação, recuperação da informação, acesso, segurança, armazenamento e
preservação dos documentos arquivísticos.
Art. 4º O SIGAD-INSS deve ser capaz de gerenciar documentos gerados em
papel, além do acervo físico já existente no Instituto, em substituição ao Sistema
Informatizado de Protocolo - SIPPS.
Art. 5º O Sistema deve prover suporte à produção, guarda, preservação e
recuperação dos documentos eletrônicos produzidos por sistema de soluções de
Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED, dentre as quais se destacam:
I - Gerenciador de Tarefas - GET: principal ferramenta sistêmica de suporte
ao Projeto INSS Digital;
II - Sistema Eletrônico de Informações - SEI: sistema informatizado de
controle e movimentação de processos administrativos eletrônicos, disponibilizado pelo
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e
III - Sistema de Emissão de Autorização de Pagamento - APWeb: ferramenta
de modernização do sistema de pagamento de benefícios previdenciários em produção
no INSS.
Art. 6º O cronograma de implantação do e-Doc, bem como a gestão do
Sistema, será coordenado pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - CGRLOG,
com apoio técnico da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações
- CGTIC.
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME
DECISÃO Nº 191, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 87 da Constituição Federal e o art. 34, §7º, do Decreto nº 5.209,
de 17 de setembro de 2004, em face do que consta no Processo NUP 71000.078963/201713, pelos jurídicos fundamentos expostos no PARECER Nº 01224/2018/CONJURMDS/CGU/AGU, decide:
NÃO CONHECER o recurso administrativo interposto por IRACEMA XAVIER DA
SILVA, NIS 162.01788.94-9, contra Notificação para devolução de recursos do Programa
Bolsa Família em parcela única, por intempestividade.

EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 100, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
Altera dispositivos da Instrução Normativa
INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei nº 10.820, de 17 de dezembro de 2003; e Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017, ,
resolve:
Art. 1º Fica alterada a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio
de 2008, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 94, de 19 de maio de 2008,
Seção 1, págs. 102/104, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º ............................................................................................
§ 1º Os benefícios referidos no caput, uma vez concedidos, permanecerão
bloqueados para a realização de operações relacionadas à consignação de valores
relativos a empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de
arrendamento mercantil até que haja autorização expressa para desbloqueio por parte
de seu titular ou representante legal.
§ 2º O desbloqueio referido no § 1º deste artigo somente poderá ser
autorizado após noventa dias contados a partir da Data de Despacho do Benefício - DDB,
por meio de serviço eletrônico com acesso autenticado, para tratamento das
autorizações emitidas em meio físico ou eletrônico.
§ 3º Fica expressamente vedado às instituições financeiras e sociedades de
arrendamento mercantil que mantenham Convênios e/ou Acordos de Cooperação Técnica
com o INSS, diretamente ou por meio de interposta pessoa, física ou jurídica, qualquer
atividade de marketing ativo, oferta comercial, proposta, publicidade direcionada a
beneficiário específico ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer o beneficiário
do INSS a celebrar contratos de empréstimo pessoal e cartão de crédito, com pagamento
mediante consignação em benefício, antes do decurso de 180 (cento e oitenta) dias
contatos a partir da respectiva DDB.
§ 4º As atividades referidas no § 3º deste artigo, se realizadas no prazo de
vedação, serão consideradas assédio comercial, e serão punidas nos termos do Capítulo
XII, sem prejuízo de assim também serem consideradas outras práticas qualificadas como
abusivas pelos órgãos de defesa do consumidor.
§ 5º Quando houver transferência de benefício - TBM, por meio da Agência
da Previdência Social - APS ou instituição financeira pagadora, o benefício também ficará
bloqueado por sessenta dias a contar da data da transferência, mesmo decorridos os
prazos acima definidos.
§ 6º Para as transferências de benefício em bloco - TBB ou TBM, realizadas
pelas Agências da Previdência Social de Atendimento de Demandas Judiciais - APSADJ, o
bloqueio mencionado no § 5º deste artigo não será efetuado."
"Art. 2º .......................................................................................
I - autorização por meio eletrônico: rotina que permite confirmar a operação
realizada nas instituições financeiras, garantindo a integridade da informação,
titularidade, não repúdio, a partir de ferramentas eletrônicas;
...........................................................................................................
V - consignações obrigatórias: os descontos obrigatórios a serem feitos na
forma do art. 12;
VI - consignações voluntárias: as consignações autorizadas pelos beneficiários
na forma do art. 522 da Instrução Normativa nº 77/PRES/INSS, de 21 de janeiro de 2015;
(NR)
................................................................................................................
XV - pré-autorização: autorização do beneficiário ou seu representante legal,
para disponibilização dos dados necessários à formalização da operação perante a
instituição financeira."
"Art. 3º ........................................................................................................
I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha
celebrado Convênio e/ou Acordo com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da
Previdência - Dataprev, para esse fim; (NR)
....................................................................................................
IV - o representante legal (tutor ou curador) poderá autorizar o desconto no
respectivo benefício elegível de seu tutelado ou curatelado, na forma do caput, mediante
autorização judicial;
V - a revogação ou a destituição dos poderes ao representante legal não
atingem os atos praticados durante sua vigência, salvo decisão judicial dispondo o
contrário;
VI - no caso de operações realizadas pelo representante legal, caberá à
instituição financeira verificar a possível restrição prevista no inciso IV do caput, sob
pena de nulidade do contrato; e
VII - o representante convencional (procurador) não poderá autorizar os
descontos previstos no caput.
.....................................................................................................................
§ 7º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para
cancelamento do cartão de crédito, deverá procedê-lo imediatamente, devendo enviar o
comando de exclusão da Reserva de Margem Consignável - RMC, à Dataprev, no prazo
máximo de cinco dias úteis da data da liquidação do saldo devedor. (NR)
§ 9º A pré-autorização de que trata o inciso XV do art. 2º é pré-requisito para
disponibilização das informações do beneficiário, necessárias à elaboração do contrato,
cujo instrumento deverá ser disponibilizado em canal eletrônico, contendo documento de
identificação do beneficiário e termo de autorização digitalizados.

ALBERTO BELTRAME
DECISÃO Nº 192, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 87 da Constituição Federal e o art. 34, §7º, do Decreto nº 5.209,
de 17 de setembro de 2004, em face do que consta no Processo NUP 71000.067998/201727, pelos jurídicos fundamentos expostos no PARECER Nº 01226/2018/CONJURMDS/CGU/AGU, decide:
DEFERIR o recurso administrativo interposto por RONI SIMÃO, NIS 125.54290.832, contra Notificação para devolução de recursos do Programa Bolsa Família em parcela
única, afastando a cobrança dos valores referidos no processo supra mencionado.
ALBERTO BELTRAME

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 672, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018
Atualiza a Política de Segurança da Informação e
Comunicações do Instituto Nacional do Seguro Social
- POSIC-INSS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Decreto nº 3.505, de 13 de junho de 2000;
Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 13 de junho de 2008; e
Norma Complementar nº 03/IN01/DSIC/GSIPR, de 30 de junho de 2009.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017, e considerando a
necessidade de estabelecer diretrizes para proteção das informações geradas, processadas
e armazenadas no âmbito do INSS, resolve:
Art. 1º Fica instituída, nos termos do Anexo a esta Resolução, a Política de
Segurança da Informação e Comunicações do Instituto Nacional do Seguro Social - POSICINSS.
Parágrafo único. A Política instituída no caput será publicada em Boletim de
Serviço.
Art. 2º Revoga-se a Resolução nº 323/PRES/INSS, de 22 de julho de 2013,
publicada no Diário Oficial da União nº 140, de 23 de julho de 2003.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
EDISON ANTONIO COSTA BRITTO GARCIA
RESOLUÇÃO Nº 673, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
Institui o Sistema Informatizado de Gestão
Arquivística de Documentos do Instituto Nacional
do Seguro Social - SIGAD-INSS.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015;
Portaria Interministerial nº 2.320/MJ/MP, de 30 de dezembro de 2014;
Portaria Interministerial n° 2.321/MJ/MP, de 30 de dezembro de 2014;
Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 13 de junho de 2008;
Resolução nº 166/PRES/INSS, de 11 de novembro de 2011; e
Resolução nº 672/PRES/INSS, de 27 de dezembro de 2018.
O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 9.104, de 24 de julho de 2017, e
considerando a:
a. implantação do projeto INSS digital; e
b. necessidade de atender aos requisitos definidos pela Resolução nº
166/PRES/INSS, de 11 de novembro de 2011, que instituiu o Processo Eletrônico no
âmbito do Instituto, resolve:
Art. 1° Fica definido o Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos - e-Doc,
como Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos do Instituto
Nacional do Seguro Social - SIGAD-INSS.
Art. 2º Para o disposto nesta Resolução considera-se:
I - SIGAD-INSS: sistema informatizado na qual se aplica o conjunto de
procedimentos e operações técnicas que visam o controle do ciclo de vida documental,
desde a produção até a destinação final, seguindo os princípios da gestão arquivística
de documentos;
II - gestão arquivística de documentos: conjunto de procedimentos e
operações técnicas referentes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento de
documentos em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente; e
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