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Mais de 200 municípios são 
beneficiados com agências novas

Todas as vezes em que precisava ter acesso 
aos serviços previdenciários, a aposentada e 
pensionista paranaense de 66 anos, dona Venair 
Avelina, saia do município de Lapa, no interior 
do Paraná, e percorria em média 74 km para ser 
atendida numa agência na capital. Moradora de um 
sítio na zona rural de Lapa, dona Venair disse que 
a sua vida mudou com a presença da Agência de 
Previdência Social (APS) inaugurada no município 
no ano passado. A unidade de Lapa faz parte das 
227 APS abertas em municípios com mais de 20 
mil habitantes por meio do Plano de Expansão da 
Rede de Atendimento (PEX). Esse plano prevê a 
inauguração de um total de 720 novas agências 
em todo o país. Agora a segurada da Previdência 
Social afirma que ficou muito mais fácil visitar 
os filhos e netos em São Paulo. Dona Venair vai 
sempre à APS de Lapa para pegar o extrato que 
comprova a aposentadoria para poder ter acesso 

ao bilhete gratuito nas viagens interestaduais. 
Assim como a aposentada paranaense, 

outros segurados da Previdência Social estão se 
beneficiando com a presença das novas agências 
nos municípios que ainda não contavam com 
unidades próprias da Previdência. Com as novas 
APS, a Previdência Social passou a contar com 
mais de 1,3 mil unidades fixas. Somente neste ano 
foram inauguradas mais de 100 novas unidades.

Para o ministro Garibaldi Filho, a principal 
meta do PEX é aproximar a Previdência Social dos 
aposentados, pensionistas e segurados. “Se hoje 
não existem mais filas, o atendimento é rápido e 
as pessoas não precisam mais se descolar grandes 
distâncias é por que agora a Previdência Social 
está mais perto para oferecer todos os serviços aos 
segurados”, disse.

As novas agências estão sendo construídas 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

pex
Unidades estão sendo inauguradas em cidades com mais de 20 mil 
habitantes e que ainda não tenham Agência de Previdência Social

Venair Avelina, moradora de Lapa (SP)
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Como contrapartida, as prefeituras estão doando 
os terrenos que precisam ser legalizados após 
aprovação do Poder Legislativo local. Os terrenos 
onde estão instaladas as agências devem ter área 
mínima de mil metros quadrados e localização de 
fácil acesso à população. Todas as novas agências 
estão sendo equipadas com mobiliário novo, salas 
para realização de perícia, salas de serviço social e 
guichês de atendimento. Além disso, as unidades 
estão sendo instaladas dentro das normas de 
segurança e acessibilidade, tudo isso para trazer 
maior conforto e comodidade para o segurado. 

A criação de novas agências pelo PEX torna 
mais democrático o acesso do segurado aos 
serviços previdenciários. A construção das novas 
unidades irá estender a presença da Previdência 
Social a mais de 1,6 mil cidades brasileiras. Além 
de reforçar o atendimento, as novas APS estão 
contribuindo para reduzir as distâncias que os 
segurados têm que percorrer em busca dos 
serviços previdenciários. A Previdência Social 
está investindo R$ 616,5 milhões na construção 
das agências do PEX. Além disso, está realizando 
reformas e obras para recuperar a rede já existente. 

Ao todo estão sendo investidos R$ 1,1 bilhão para 
construir e recuperar a rede de atendimento da 
Previdência Social.

Para o pescador Pedro Garcia, morador da 
praia de Perobas, em Touros (RN), a instalação 
da APS no município melhorou e facilitou a 
vida da população. “Agora, resolvemos nossos 
problemas aqui mesmo, sem precisar se deslocar 
100 quilômetros, até a capital Natal”, comemora. 
Os segurados são atendidos por uma equipe de 
quatro servidores, sendo três técnicos do Seguro 
Social, uma perita médica e dois estagiários. 
Segundo Hudson Bento, gerente da APS, a unidade 
faz uma média de 50 atendimentos diários e 
concede, principalmente, benefícios de salário 
maternidade e aposentadoria rural. A região 
Nordeste é um das regiões que mais se beneficiou 
com a instalação das novas agências. Já foram 
inauguradas 107 unidades na região e ainda está 
prevista a abertura de mais 232 novas agências. 
Confira no gráfico o número de inaugurações em 
cada região do país. No próximo ano está prevista 
a inauguração de mais agências em todo o país. 
Ainda falta inaugurar 493 agências novas.

Servidores do INSS na Agência da Previdência Social de Lapa (SP)
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Ministério da Previdência Social

Assessoria de Comunicação Social

Esplanada dos Ministérios, Bloco F, 8° andar, sala 829
Brasília - DF • CEP: 70059-900

(61) 2021-5009 / 2021-5109

Para fazer sugestões ou solicitar recebimento do Previdência Em Questão,  envie um e-mail para 
klecius.ribeiro@previdencia.gov.br com a palavra “sugestão” ou “incluir” no campo “assunto”. 

Plano de Expansão da Rede de Atendimento

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - Xx às Xx

Agências Inauguradas PEX

227  

Agências a Inaugurar PEX

493

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - Xx às Xx 14
90

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - Xx às Xx 20
9

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - Xx às Xx 107
232

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - Xx às Xx 68
104

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta - Xx às Xx 18
58


