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Portaria do INSS permite que as 

empresas consultem benefícios 

previdenciários dos funcionários 

 
 

As empresas privadas terão acesso às 
informações de benefícios 
previdenciários objetivando o 
conhecimento acerca do resultado dos 
requerimentos administrativos 
relacionados a existência de 
incapacidade laboral e/ou acidentária, 
bem como a notificação da ocorrência 
de eventos que repercutem na relação 
laboral, conforme disposições nos 
artigos 49, parágrafo único do 69, 72, 
76-B e 346 do Decreto n° 3.048, de 6 de 
maio de 1999, e artigo 4º, da Lei nº 
13.982, de 2 de abril de 2020. 

As espécies de benefícios 
passíveis de consulta são: 

I- Auxílio por incapacidade 
temporária; 

II- Auxílio-acidente; 

III- Aposentadorias; 

IV- Pensão por morte acidentária; 

V- Antecipação de auxílio por 
incapacidade temporária, prevista na Lei nº 
13.982, de 2 de abril de 2020. 

Painel sobre 

logística da 

Abiquim, em evento 

da APLA, poderá ser 

acompanhado ao 

vivo pelo canal do 

Youtube da 

entidade 

Na próxima quarta-feira, 

dia 1º de junho, entre 9 e 

12h30, a Abiquim 

realizará o painel 

“Logística: Desafios 

Atuais e Caminhos para 

o Desenvolvimento da 

Química no Brasil” no 24º 

Encontro Latino-

Americano de Logística 

da Asociación 

Petroquímica y Química 

Latinoamericana (APLA) 

que acontecerá no 

Sheraton São Paulo WTC 

Brasil, em São Paulo, e 

será transmitido pelo 

canal do youtube da 

própria Abiquim. 

  

Promovido em parceria 

com a APLA, o painel faz 

parte das 

comemorações dos 30 

anos do Programa de 

Atuação Responsável ® 

no Brasil. 

Acesse aqui para 

acompanhar a 

transmissão. 

 Conheça a programação 

dos três dias de evento, 

clicando aqui 

ATENÇÃO: REVISÃO 

DA RDC 81/2008 

A Anvisa publicou 

o Edital 

de Chamamento par

a o recebimento de 

contribuições 

referentes a 

problemas 

enfrentados em 

processos de 

importação de bens 

e produtos sob 

vigilância sanitária, a 

fim de subsidiar a 

revisão da 

Resolução da 

Diretoria Colegiada 

(RDC) 81/2008. As 

contribuições 

poderão ser 

enviadas até 

09/06/2022.  

Acesse aqui para 

saber mais 

 

(https://www.gov.

br/anvisa/pt-

br/assuntos/notici

as-

anvisa/2022/impor

tacao-de-bens-e-

produtos-sob-

vigilancia-

sanitaria-edital-de-

chamamento-para-

fins-de-revisao-

normativa) 
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