
Previdência começa a entregar agências do 
Plano de Expansão

Primeira das 720 novas unidades de atendimento do INSS foi inaugurada 
em Tauá (CE). Previsão é de mais 400 no primeiro semestre de 2010

Brasília, 1º a 15 de dezembro de 2009 - nº 28

O Ministério da Previdência 
Social, o INSS e a Dataprev entre-
garam a primeira das 720 novas 
unidades previstas no Plano de 
Expansão da Rede de Atendimen-
to (PEX). A Agência da Previdência 
Social de Tauá (CE), a 360 quilôme-
tros da capital, foi inaugurada no 
dia 20 de novembro.

Com 54 mil habitantes, o mu-
nicípio não tinha unidade própria 
do INSS. Os segurados precisavam 
se deslocar cerca de 180 quilôme-
tros até a agência mais próxima. 
Também serão beneficiados os 58 
mil moradores dos municípios de 
Arneiroz, Quiterianópolis e Param-
bu (leia mais na página 2).

A próxima agência a ser 
inaugurada dentro do PEX deve-
rá ser a do município de Caarapó, 
Mato Grosso do Sul, no início de 
2010.

A principal meta do Pla-
no de Expansão é aproximar a 
Previdência Social dos cidadãos 
brasileiros, tornando mais fácil o 
acesso aos serviços previdenci-
ários. Como resultado do PEX, os 
municípios brasileiros com mais 
de 20 mil habitantes terão agência 
da Previdência. O INSS estima que 
mais de 31 milhões de segurados 
serão beneficiados.

A rede de atendimento au-
mentará 65%. Passará das atuais 
1.122 unidades fixas, instaladas ao 
longo dos 86 anos da previdência 
brasileira, para 1.841. 

Outras obras também estão 
sendo realizadas em agências já 

existentes para instalação de sis-
tema de climatização, automação 
e acessibilidade. O investimento 
total nas novas construções e re-
formas ultrapassa R$ 1 bilhão.

Tempo – A Previdência So-
cial – hoje presente em 950 muni-
cípios – atenderá diretamente em 
1.670 cidades brasileiras. 

Além de garantir conforto 
ao segurado, a expansão contri-
buirá para reduzir o tempo do 
agendamento (que pode ser feito 
pela internet ou central telefônica 
135). O processo de interiorização 
também diminuirá a demanda das 
agências localizadas nos grandes 
centros.

O Plano de Expansão da 
Rede de Atendimento do INSS in-
tegra as ações que marcam o novo 
tempo da Previdência Social, ini-
ciado com o reconhecimento auto-
mático de direitos, que possibilita 
a concessão de benefícios em até 
30 minutos na área urbana.

As novas unidades ocuparão 
espaços amplos, contando com 
itens de segurança,  acesso faci-
litado a pessoas com deficiências, 
mobiliário novo e modernos equi-
pamentos de informática. 

O Plano de Expansão é uma 
parceria do Governo Federal com 
os municípios, que doam os terre-
nos. Os lotes têm área mínima de 
mil metros quadrados, em local de 
fácil acesso. A maior parte das no-
vas agências terá 350 metros qua-
drados de área construída e um 
custo de R$ 750 mil.
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PEX em todo o 
Brasil

O Plano de Expansão da Rede 
de Atendimento prevê investimento 
de R$ 618,3 milhões para a cons-
trução das 720 agências em todo 
o Brasil (veja mapa), em cidades 
com mais de 20 mil habitantes que 
não possuem unidades fixas do 
INSS.

As obras de 56 novas agên-
cias já estão em andamento e 373 
editais foram publicados para a 
contratação das empresas em vá-
rios estados. As licitações são indi-
vidualizadas, como forma de incen-
tivar a participação de empresas 
locais e a contratação de mão-de-
obra nos próprios municípios.

Também estão sendo execu-
tadas outras 484 obras de melhoria 
e modernização de unidades do 
INSS já existentes, com investi-
mento de R$ 474,7 milhões.
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Para fazer sugestões ou solicitar recebimento do Previdência Em Questão,  envie um e-mail para 
previdenciaemquestao@previdencia.gov.br com a palavra “sugestão” ou “incluir” no campo “assunto”. 
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Nova agência da Previdência fará mais de 
2 mil atendimentos mensais

 Na Agência da Previdência Social (APS) 
de Tauá (CE), que ocupa uma área de 476 metros 
quadrados, foram investidos R$ 820 mil. A unida-
de é responsável pela manutenção de 22.269 be-
nefícios rurais e urbanos. Mensalmente, as apo-
sentadorias e pensões injetam R$ 10,5 milhões na 
economia de Tauá e de mais três municípios que 
serão atendidos pela agência (Arneiroz, Quiteria-
nópolis e Parambu). 
 A APS de Tauá funciona de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 17h30, com oito servidores. 
A unidade tem capacidade para atender 100 se-

gurados por dia e para realizar até 400 perícias 
médicas por mês.
 Outros 56 municípios do Ceará irão rece-
ber agências do Plano de Expansão. Serão inves-
tidos R$ 45,1 milhões. Aurora, Bela Cruz, Cedro, 
Coreaú, Ipu e Mauriti estão com obras em anda-
mento. Já foram publicados os editais de licitação 
para contratação das empresas que irão cons-
truir outras 37 unidades naquele estado.
 No Ceará, estão sendo realizadas mais 23 
obras, de recuperação e modernização da rede 
atual. No total, serão investidos R$ 82,6 milhões.


