
 

 

Memorando-Circular Conjunto N° 24 INSS/ DIRAT /DIRSAT/ DRH 

Em, 22 de setembro de 2010. 

Aos Superintendentes Regionais, Gerentes Executivos, Gerentes das Agências da 

Previdência Social e Chefias dos Serviços/ Seções de Saúde do Trabalhador. 

Assunto:  Atendimento das Atividades Médicos Periciais  

1. Tendo em vista a elevada quantidade de perícias médicas agendadas e a necessidade 

de realização desses atendimentos, os Peritos Médicos Previdenciários, Médicos e 

Supervisores Médicos Periciais deverão se concentrar, no atendimento das perícias 

médicas, observadas as peculiaridades de cada unidade. 

2. A escala de trabalho dos profissionais médicos deve ser organizada pelos Chefes dos 

Serviços/Seções de Saúde do Trabalhador e submetida ao Gerente-Executivo para 

aprovação, conforme o art. nº 172, item V do Regimento Interno, Portaria Ministerial nº 

296/2009. 

3. Todos os peritos médicos com lotação nas Gerências Executivas e Agências da 

Previdência Social, mesmo os que se encontram exercendo outras atividades, deverão 

atuar, diretamente, na realização das perícias médicas agendadas. 

4. Com a finalidade de organizar o atendimento e observada a demanda de cada 

unidade, deverão ser agendadas, no mínimo, 18 perícias diárias para cada perito médico. 

Se a jornada de trabalho do servidor for de vinte horas semanais, deverão ser agendadas, 

no mínimo, 12 perícias diárias. 

5. O gerenciamento das outras atividades médico-periciais deverá ser realizado pela 

chefia do Serviço/Seção de Saúde do Trabalhador com a concordância do Gerente 

Executivo, observando-se a demanda e o represamento das mesmas. 

6. Permanece a não autorização da cessão de profissionais médicos para outros órgãos, 

inclusive para as Juntas de Recurso (JR) do Conselho de Recurso da Previdência Social 

(CRPS) conforme a Portaria MPS/SE nº 2055/2009 em vigor. 

7. Os Sistemas Corporativos SGA (Resolução nº 30/INSS/PRES de 15 de janeiro de 

2007), SABI (Resolução INSS/DC nº 133, de 26 de agosto de 2003) e PRISMA, são de 

uso obrigatório e devem ser corretamente utilizados pelos peritos médicos durante a 

realização das suas atividades médicos periciais. 

8. Os Gerentes das Agências da Previdência Social – APS são responsáveis pelo 

acompanhamento do cumprimento da execução das atividades médicos periciais. Caso 



seja constatado o descumprimento dos deveres e proibições funcionais pelo servidor, 

deverá comunicar, imediatamente, ao Gerente Executivo. 

9. Uma vez comprovada a prática sistemática da inobservância dos deveres e proibições 

elencados nos art. 116 e 117 da Lei nº 8.112, de 1990, o Gerente Executivo deverá 

tomar as providências administrativas cabíveis, conforme as orientações do Memorando 

Circular INSS/CORREG nº 11/2010 e Memorando Circular INSS/CORREG nº 

12/2010. 

10. As férias e Licenças Prêmio poderão ser transferidas em sua integralidade ou etapas 

para o exercício seguinte, por absoluta necessidade do serviço, nos termos do disposto 

no art. 77 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.  

11. As solicitações de afastamento dos servidores para participação em Congressos, 

Seminários, Cursos Externos e outros deverão ser analisados em razão da necessidade 

do serviço de cada localidade. 

12. Os Gerentes Executivos deverão observar que a Resolução nº 105 INSS/PRES, de 2 

de setembro de 2010 autoriza o credenciamento de profissionais médicos para a 

realização de perícias médicas em caráter excepcional, observada a disponibilidade 

orçamentária, nas localidades onde a capacidade de atendimento das Agências da 

Previdência Social – APS for superior ao prazo de quinze dias e desde que o 

represamento das perícias  não possa ser efetivamente sanado através de outras 

providências administrativas. 

 

Atenciosamente, 

LUIS HENRIQUE FANAN       FILOMENA MARIA BASTOS GOMES 

Diretor de Atendimento                   Diretora de Saúde do Trabalhador 

MONICA ARCOVERDE MORAES 

Diretora de Recursos Humanos Substituta 


