
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA (ACT)

O INSS EM SEU MUNICÍPIO



O L Á ,

Já pensou 

em ter os serviços 

do INSS em seu 

município?



NÓS PENSAMOS. . .

Estamos na era do digital. E por 

isso agora ficou mais fácil levar o 

atendimento do INSS para o seu 

município. 

O INSS está se transformando



TRANSFORMAÇÃO

DIGITAL DO INSS



É a modernização do 

atendimento do INSS, por meio 

do uso de tecnologias, que 

promove agilidade, comodidade, 

eficiência, economicidade e 

qualidade no atendimento.



E POR QUE O INSS ESTÁ NA ONDA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL  ?



Para atender com 

comodidade pessoas 

com limitações físicas

Para diminuir o tempo de 

espera

Para dar autonomia ao 

requerente

Para promover agilidade na 

prestação dos serviços

Para atender todo cidadão 

que necessite de serviços 

previdenciários

Para oferecer conforto e 

praticidade



FUNCIONA ASSIM: 



A Prefeitura recepciona o 

cidadão, preenche os 

formulários, digitaliza a 

documentação, autentica e 

envia digitalmente para 

análise pelo INSS. 

O INSS direciona seus 

esforços para a análise e 

retorna a resposta para o 

Cidadão por meio do 

parceiro.



Mas o que eu

(PREFEITURA) ganho 

com isso?



Estreitamento de laços 

entre o Prefeito e seus 

munícipes

Reconhecimento por parte 

do cidadão

Conforto para os seus 

munícipes

Redução de gastos com 

transporte de munícipes para 

a agência mais próxima



Você conhece o  IMPACTO da Previdência em 

SEU MUNICÍPIO?



Atualmente o INSS paga  

benefícios em seu município, 

totalizando um valor mensal de 

R$ 

Este valor significa um total de 

xx% no Fundo de Participação 

dos Municípios.



E COMO TRAZER ESSE BENEFÍCIO PARA O SEU MUNICÍPIO?



Basta nos apresentar uma Carta de 

Manifestação de Interesse informando quais

serviços são relevantes para o seu município. 

A Gerência-Executiva do INSS da sua região terá

todo o prazer em te enviar um modelo e sanar 

todas as dúvidas do processo de celebração da parceria.



DIRETORIA DE

ATENDIMENTO

www.inss.gov.br

dirat@inss.gov.br

Agradecemos a atenção


