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MEMORANDO-CIRCULAR CONJUNTO Nº 5 /DIRSAT/DIRBEN/DIRAT/DIROFL/DGP/PFE  
 
 
 

Em, 3 de junho de 2013. 
 
 
 
Aos Superintendentes Regionais, Gerentes-Executivos, Especialistas em Normas e Gestão de 
Benefícios, Representantes Técnicos na Área Medica Pericial, Chefes de Serviço/Seção de Saúde 
do Trabalhador, Chefes de Divisão/Serviço de Benefícios, Chefes de Divisão/Serviço de 
Atendimento, Chefe de Serviço/Seção de Logística, Licitações e Contratos e Engenharia, Chefes 
de Serviço/Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Gerentes de Agências da 
Previdência Social-APS.  
 
 
 
Assunto: Procedimentos do credenciamento de profissionais da área de perícia médica 
 
 
 
1.  Informamos que, com a publicação da Resolução nº 280/PRES/INSS, de 1º de 
abril de 2013, que dispõe sobre critérios técnicos e jurídicos para o credenciamento de 
profissionais de saúde, visando à realização de serviços na área de perícia médica, ficam 
estabelecidos os procedimentos abaixo. 
 

1.1. Conforme dispõe o parágrafo único do art. 1º da Resolução PRES/INSS nº 
280/2013 PRES/INSS, o credenciamento será realizado obrigatoriamente no Estado de Santa 
Catarina e facultativamente nas demais localidades do país, com observância aos procedimentos 
descritos na Resolução e neste Memorando-Circular Conjunto. 
 
2.  Os serviços serão contratados por inexigibilidade, com fundamento no art. 25 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 

2.1. A Administração Central se incumbirá dos seguintes procedimentos:  
a) formalização de processo administrativo único para a inexigibilidade de 
licitação;  
 
b) pareceres técnicos e jurídicos sobre a inexigibilidade; e 
 
c) informação de disponibilidade orçamentária. 
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2.2. O médico credenciado, no momento do credenciamento, deverá comprovar 
se já contribui pelo teto máximo do salário-de-contribuição do Regime Geral de Previdência 
Social-RGPS e, neste caso, deverá ser marcada essa opção no SUB, Módulo Perícia Médica. Em 
caso de não comprovação, no momento do credenciamento não deverá ser marcada a opção.     
Em ambas as hipóteses, o Sistema está preparado para o cálculo automático do percentual de 
11% a ser informado na Guia de Recolhimento do FGTS (GFIP), do Imposto de Renda de Pessoa 
Física – IRPF e da contribuição patronal. 
 
3.  Observado o disposto no art.3º da Resolução INSS/PRES nº 280/2013, após a 
autorização da Presidência do INSS, a Gerência Executiva terá as seguintes atribuições:  

a) formalização de processo administrativo, por Gerência Executiva - GEX, para 
inscrição e credenciamento de médicos, visando à realização das perícias médicas;  
 
b) designação imediata de uma Comissão, presidida por servidor da área médico-
pericial, preferencialmente pelo Chefe do Serviço de Saúde do Trabalhador (SST) 
e formada por, no mínimo, dois e, no máximo, quatro membros da área médico-
pericial escolhidos pelo presidente da Comissão, ouvido o Gerente Executivo, 
para a análise da documentação relativa ao credenciamento e à ordem de 
precedência, conforme regras estabelecidas no edital;  
 
c) designação imediata dos servidores responsáveis pelo recebimento dos 
documentos em cada local de inscrição.  

c.1) a inscrição deverá ser realizada nas sedes das Gerências-Executivas;  
c.2)  nos locais onde há mais de uma Gerência, cada GEX publicará o seu 
edital e divulgará o endereço onde serão realizadas as inscrições; 

 
d) elaboração do edital de credenciamento, conforme modelo contido na 
Resolução (não há necessidade de consulta às Procuradorias Locais, porquanto já 
houve manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS quando 
da aprovação da Resolução nº 280/PRES/INSS, de 1º de abril de 2013); 
 
e) publicação do edital de credenciamento por GEX;  
 
f) julgamento dos recursos administrativos;  
 
g) aprovação do processo e autorização do credenciamento, por meio da lavratura 
de Despacho Decisório e da assinatura do Termo de Compromisso;  
 
h) realização de reunião com os médicos credenciados para definição da escala de 
trabalho e escolha da APS, conforme regras estabelecidas no edital;  
 
i) realização do curso de capacitação, conforme diretrizes definidas na página da 
INTRAPREV, no link INSS – SEU TRABALHO – SAÚDE DO 
TRABALHADOR – CAPACITAÇÃO – CAPACITAÇÃO DIRSAT – CURSO 
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PARA NOVOS PERITOS 2012;  
 
j) realização dos atos administrativos necessários ao ato autorizativo da despesa, 
para efeito de emissão das correspondentes Notas de Empenho (NE da pessoa 
física – quantidade de perícias autorizada x R$ 35,00 – e NE da parte patronal 
para o RGPS – 20% do valor obtido na NE da pessoa física); e 
 
k) apuração mensal dos valores a serem pagos aos médicos credenciados e 
respectivo pagamento. 
 

4.  A designação da Comissão e dos servidores que irão receber os documentos, em 
cada local de inscrição, deverá ocorrer antes ou concomitante com a divulgação do edital. 
 
5.  Os servidores responsáveis pelo recebimento dos documentos, conforme modelo 
Anexo XIII, deverão, ao final de cada dia de inscrição, encaminhá-los à Comissão. 
 
6.  A divulgação relativa ao procedimento para credenciamento de médico dar-se-á 
mediante a publicação de extrato de edital em jornal de circulação no âmbito da Gerência-
Executiva por, no mínimo, um dia. 
 
7.  O edital deverá ser afixado no quadro de avisos da Gerência-Executiva. 
 
8.  O extrato do edital deverá informar, no mínimo: o período, os locais, o horário e 
as condições para habilitação ao processo. 
 
9.  As inscrições poderão se iniciar no dia seguinte ao da primeira publicação em 
jornal, devendo se encerrar no prazo mínimo de cinco dias úteis e máximo de dez dias corridos.  
  
10.  A Superintendência Regional fará o levantamento semanal do número de perícias 
em estoque superior a quinze dias por Agência da Previdência Social - APS e disponibilizará às 
Gerências-Executivas.  
 
11.  O Serviço/Seção de Saúde do Trabalhador-SST efetuará o cadastro dos 
profissionais credenciados nos sistemas corporativos na seguinte forma:  

a) PLENUS → Perícia → CADMED → CADCRE: para cadastramento e 
atribuição do código do profissional;  
 
b) SABI – Módulo Controle Operacional: para fazer a escala e geração da agenda. 
No cadastro, o campo matrícula SIAPE não deverá ser informado, devendo ser o 
campo mantido em branco;  
 
c) SABI – Módulo SADS: para o cadastro do profissional credenciado para 
realização das perícias no Módulo Atendimento Médico. 
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12. A Chefia do SST, em conjunto com o Serviço/Seção de Atendimento, deverá 
fazer o levantamento nas APS do número de consultórios onde serão realizados exames médico-
periciais pelos profissionais credenciados, horários disponíveis a serem ofertados e a capacidade 
de realização de perícias. 
 

12.1. É permitida a realização de perícias em clínicas/consultórios particulares, a 
critério do credenciado, resguardada a análise de conveniência e oportunidade do Gerente 
Executivo. Neste caso, a clínica/consultório particular deverá atender os requisitos previstos no 
item 3.2. do Edital para Credenciamento de Médicos anexo à Resolução nº 280/PRES/INSS. 

 
12.2. Os médicos credenciados deverão realizar apenas os exames de 

requerimentos de Pedido de Prorrogação (PP). Excepcionalmente, nas localidades onde haja 
insuficiência no quadro de Peritos Médicos Previdenciários, poderão realizar os exames de AX1 
e PR, mediante autorização expressa por parte da Diretoria de Saúde do Trabalhador – DIRSAT. 

 
12.3. Excepcionalmente, poderão ser realizadas perícias aos finais de semana, 

aos domingos até as 16:00 horas, ou fora do horário habitual de atendimento da APS, conforme 
definição do Gerente-Executivo e resguardadas as datas em que os sistemas do INSS estejam 
indisponíveis. 

 
13.  A definição da execução das atividades, a se realizar após a assinatura do Termo 
de Compromisso, ocorrerá em reunião a ser realizada pelo SST, quando serão apresentadas as 
informações do item 11, e os médicos credenciados farão as escolhas, por ordem de precedência, 
dos horários e quantitativo de perícias que se dispõem a realizar, não excedendo o limite de 18 
(dezoito) perícias por dia, por médico credenciado. 
 
14.   O SST deverá encaminhar à DIRSAT, mensalmente ou quando solicitado, 
relatório com todas as informações contidas no item 7.2 do Edital para Credenciamento de 
Médicos, Anexo da Resolução nº 280/PRES/INSS, conforme planilhas auxiliares, Anexos XIV e 
XV, e instrução detalhada de preenchimento do Anexo XVI.  
 
15.   Os credenciados deverão ser capacitados, obrigatoriamente, no Sistema de 
Administração de Benefícios por Incapacidade e em legislação previdenciária, pelo SST da 
Gerência-Executiva, conforme orientações expedidas pela Diretoria de Saúde do Trabalhador, 
em conjunto com a Diretoria de Gestão de Pessoas. 
 
16.          O acompanhamento da qualidade técnica dos laudos dos médicos credenciados 
deverá ser realizado pelo SST, através da aplicação do QUALITEC. 
 
17.  Para a instrução de processo nas Gerências-Executivas, deverão ser utilizados os 
documentos/modelos constantes dos Anexos de I a XI. 
 

http://10.120.3.10/normas/dirsat/memorando-circular-conjunto/2013/memorando-circular-conjunto-no-5-dirsat-dirben-dirat-dirofl-dgp-pfeinss-de-3-de-junho-de-2013/at_download/Anexo02�
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18.  O acompanhamento e orientações ao credenciado deverá ser realizado pelo SST e 
pela unidade local da DATAPREV, quando se tratar de problema na utilização dos Sistemas.  
 
 
  Atenciosamente,  
 

SÉRGIO ANTONIO MARTINS 
CARNEIRO 

Diretor de Saúde do Trabalhador 

BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 
Diretor de Benefícios 

 
 
 

CINARA WAGNER FREDO 
Diretora de Atendimento 

 
 
 

PEDRO AUGUSTO SANGUINETTI 
Diretor de Orçamento, Finanças e Logística 

 
 
 

JOSÉ NUNES FILHO 
Diretor de Gestão de Pessoas 

 
 
 

ALESSANDRO ANTONIO 
STEFANUTTO 
Procurador-Chefe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS:  
I - Decisão Judicial – Tribunal Regional Federal da 4º Região 
II - Parecer Jurídico PFE  
III - Informação de disponibilidade orçamentária  
IV - Resolução INSS/PRES nº 280/2013  
V – Modelo do Extrato do Edital para publicação – Formato Texto  
VI - Minuta do Termo de Compromisso – Formato Texto  
VII - Formulário de Requerimento de Credenciamento  
VIII - Modelo de Recibo de documentação para inscrição – Formato Texto  
IX - Planilha de Distribuição de Pericia por Credenciado (Excel) (BrOffice Calc)  
X - Planilha de Escala Semanal (Excel) (BrOffice Calc)  
XI - Instrução de Preenchimento – Planilhas Credenciados 

http://10.120.3.10/normas/dirsat/memorando-circular-conjunto/2013/memorando-circular-conjunto-no-5-dirsat-dirben-dirat-dirofl-dgp-pfeinss-de-3-de-junho-de-2013/at_download/Anexo02�

