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A 
Secretaria de Bem-Estar Social coordena o 
Programa de Assistência aos Magistrados 
e Servidores do TRF 1ª Região – Pro-Social 
e promove, por meio de suas unidades, a 

gestão administrativa e financeira do sistema de 
serviços de assistência, direta e indireta, à saúde.

Projetos

Superação no atendimento Social

Objetivo

Implantar as atividades de apoio social inerentes ao 
setor de serviço social, a fim de preservar a saúde 
física e mental dos magistrados e servidores.

Situação

Projeto Superação – acompanhamento hospita-	
lar/domiciliar: 91% das pessoas internadas fo-
ram atendidas no período de 18 de março a 31 
de dezembro.

Projeto Superação – situação de vulnerabilida-	
de: em fase de estudo e implantação. O projeto 
tem como objetivo prestar atendimento social 
aos servidores e respectivos familiares em situa-
ção de vulnerabilidade social e/ou apresentando 
sinais de abuso ou dependência química.

programaS de prevenção e promoção à Saúde

Objetivo

Implementar ações de apoio aos diversos progra-
mas de prevenção e promoção à saúde desenvolvi-
dos pelo serviço de saúde do TRF, com a finalidade 
de preservar a saúde física e mental de magistrados 
e servidores.

Situação

Foram realizados 14 eventos.

doe Sangue, doe vida – Banco de doadoreS de 
Sangue do trF 1ª região

Objetivo

Estimular a doação de sangue como ação de res-
ponsabilidade social, criando e mantendo cadastro 

de doadores formado por magistrados, servidores, 
estagiários e prestadores de serviço do TRF, a fim 
de auxiliar no suprimento dos bancos de sangue 
do Distrito Federal, por meio do encaminhamento 
periódico de doadores.

Situação

Estão cadastrados 185 doadores e foram realizadas 
107 doações de sangue.

parar de Fumar é poSSível

Objetivo

Prestar atenção integral à saúde dos magistrados, 
servidores, familiares, terceirizados e estagiários 
usuários de tabaco por meio de orientação e trata-
mento especializado, informando-os sobre os ma-
lefícios causados pelo tabagismo ativo e passivo.

Situação

Foram realizados atendimentos individuais e em 
grupo e campanhas preventivas, passando os can-
didatos a ex-fumantes por entrevista e avaliação 
médica, para se avaliar o grau de dependência da 
nicotina.

programa de prevenção e controle de riScoS 
cardiovaSculareS – hipertenSão arterial e diaBeteS

Objetivo

Disponibilizar ações educativas para magistrados, 
servidores e seus familiares, bem como para tercei-
rizados e estagiários com enfoque no autocuidado. 

Situação

Foram realizadas diversas ações, entre elas:

XI Semana do Coração, realizada no período de 	
14 a 24 de setembro, evento voltado para a edu-
cação em saúde;

palestra com o educador físico do TST, Luis Gui-	
lherme, sobre o tema “A importância da ativi-
dade física no controle da pressão arterial e das 
taxas de glicemia e colesterol”;

Projeto arrastão: visitas feitas pela equipe de en-	
fermagem aos setores do TRF para aferir a pres-
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são arterial de magistrados, servidores, estagiá-
rios e terceirizados, com o objetivo de promover 
melhor acompanhamento dos casos de hiper-
tensão.  Foi aferida a pressão arterial de 1.263 
pessoas.

programa de Segurança e Saúde ocupacional

Objetivo

Identificar, controlar e minimizar os riscos ocupa-
cionais.

Situação

Criação e gerenciamento do Comitê Técnico de 
Saúde Ocupacional para melhoria da qualidade da 
atenção à saúde do trabalhador e para a prevenção 
de doenças ocupacionais (Portaria/Presi/Cenag 367 
de 16/09/2010).

manual do BeneFiciário

Objetivo

Desenvolver um manual com as informações ne-
cessárias aos beneficiários do Pro-Social.

Situação

O guia de orientação aos beneficiários do Pro-So-
cial está em elaboração e será lançado na página 
da Secbe na intranet/internet.

excelência no atendimento

Objetivo

Revisar os processos internos de trabalho.

Situação

Foram implantadas as seguintes melhorias:

aperfeiçoamento do processo de recebimento 	
de faturas para pagamento, com a centralização 
da entrega em um único período: até o 5º dia 
útil de cada mês. A medida viabilizou a redução 
de material de consumo, melhorou a autuação e 
análise dos processos (hoje 1 processo compor-
ta até 15 faturas), além de tornar possível o pa-
gamento das faturas no mesmo mês da entrega;

sistema informatizado para o Pro-Social. O siste-	
ma já se encontra em fase final de implantação 
no TRF e na SJ/DF;

em andamento a digitalização das pastas dos 	
beneficiários e prontuários médicos e odontoló-
gicos, iniciada em fevereiro de 2010, no Serviço 
Médico do TRF e da SJ/DF.

SiStemaS integradoS de geStão da JuStiça Federal 
– SigJuS

Objetivo

Participar, com o CJF, com as seções judiciárias e 
com os demais TRFs, da uniformização de procedi-
mentos administrativos e implementação da gestão 
de qualidade, com base no conhecimento da ges-
tão por processos.

Situação

Elaborada e aprovada a lista prévia dos processos 
de trabalho da área de saúde e realizado o mapea-
mento e a consolidação desses processos, além da 
revisão dos já mapeados.

inFormativo pro-Social

Objetivo

Disponibilizar informações sobre o Pro-Social refe-
rentes às áreas médica, odontológica, administrati-
va e financeira.

Situação

Foram publicados:

Informativo Pro-Social 1 – Tratamento fora do 	
domicílio – TFD, em setembro;

Informativo Pro-Social 2 – Órteses, próteses e 	
materiais especiais (OPMES), em outubro;

Informativo Pro-Social 3 – Assistência por livre 	
escolha, reembolso, em novembro;

Informativo Pro-Social 4 – Exame periódico de 	
saúde, em dezembro.
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auditoria médica

Objetivo

Prestar serviços de auditoria médico-hospitalar, interna  e externamente ao Pro-Social, no âmbito do Tribu-
nal e seccionais do DF, MG, GO e BA, e assessoramento técnico ao diretor da Secbe.

Situação

Contratada a empresa Consultoria e Auditoria e Gestão em Saúde Ltda. – Audicare para a prestação de 
serviços de assessoramento técnico, auditorias médico-hospitalares e correlatos. O objetivo é manter o 
estreito controle de internações, a redução de custos sem perda de qualidade, a transparência na gestão e 
a celeridade dos pagamentos aos credenciados.

As auditorias realizadas resultaram na economia de R$ 1.287.871,62, relativa a glosas de faturas, confor-
me demonstrado no quadro seguinte.

Quadro 157 
Demonstrativo dos resultados das auditorias realizadas

Tipo de auditoria Valores cobrados Valores pagos Valores glossados Percentual ou economia em %

Ambulatorial 13.422.033,62 12.502.889,60 919.144,02 6,84

Hospitalar 6.900.733,07 6.532.005,47 368.727,60 5,34

Total 20.322.766,69 19.034.895,07 1.287.871,62 6,34

Assistência direta à saúde

Entre as atividades da Secretaria está a prestação de assistência médica, odontológica, psicológica, 
social e de enfermagem, realizada, nas dependências do Tribunal e das seccionais, em todos os servidores 
(ativos e inativos), magistrados e pensionistas pertencentes ao quadro de pessoal da Primeira Região, inde-
pendentemente de inscrição no Pro-Social.

Serviço Médico

Quadro 158 
Atendimentos do Serviço Médico

Tipo de 
atendimento

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Consultas/
atendimentos

190 232 339 314 263 216 245 497 256 201 204 143 3.100

Autorizações de 
atendimento 

19 30 140 165 125 135 153 97 864

Outros atendimentos 11 36 21 30 13 6 22 34 33 27 34 19 286

Total 201 268 360 344 295 252 407 696 414 363 391 259 4.250
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Gráfico 29 
Usuários do Serviço Médico
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Enfermagem

Quadro 159 
Atendimentos da Seção de Enfermagem

Procedimentos Total

Consulta de enfermagem 1.478

Curativo 156

Eletrocardiograma – ECG 106

Exame admissional 28

Frequência cardíaca 45

Glicemia 97

Internação 176

Limpeza/desinfecção/preparo 350

Medicação 626

Nebulização 30

Pressão arterial 886

Receitas médicas administradas pela 
enfermagem

1.241

Outros 242

Odontologia

Quadro 160 
Atendimentos do Serviço Odontológico

Atendimento Total

Análise de radiografia 99

Perícia final 3.819

Perícia inicial 962

Prevenção em adolescente 268

Prevenção em adulto 528

Prevenção em criança 92

Prodentinho 513

Pro-sorriso 3

1ª infância 36

Consulta 397

Tratamento 136

Urgência 331

Total 7.184
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Odontologia

Quadro 161 
Usuários do Serviço Odontológico

Magistrados 122

Servidores 2.613

Dependentes 3.215

Estagiários 21

Terceirizados 58

Psicologia

Quadro 162 
Atendimento psicológico

Atividade Total

Memorandos/ofícios 108

Reuniões 97

Pesquisas/elaboração de trabalhos 5

Visitas a instituições 22

Acompanhamentos ao paciente 63

Internações 60

Atendimentos psicoterápicos internos 494

Autorizações psicológicas 612

Autorizações psiquiátricas 8

Autorizações fonoaudiológicas 94

Autorizações de terapias ocupacionais 1

Contato telefônico com paciente 158

Marcação de consultas 510

Análise de processos 28

Discussão de casos 126

Perícias e homologação de atestados

Gráfico 30 
Perícias e homologação de atestados

Perícias e Autorizações – Junta MédicaHomologação de Atestado – Perícia Singular
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Campanha de vacinação contra a gripe

O TRF 1ª Região vem promovendo campa-
nha de vacinação contra a gripe desde 1999 para 
os desembargadores federais e servidores, realizan-
do, em 2010, a XI Campanha, no período de 26 
a 29 de abril, no hall do Plenário, pela equipe da 
Imunolife.

A vacina comprada foi a trivalente, com a in-
clusão do vírus H1N1, e solicitado o gesto vacinal.

O TRF 1ª Região, por meio do serviço de saú-
de, comprou 959 doses de vacina, que foram admi-
nistradas nos desembargadores federais, servidores 
e algumas doses excedentes em terceirizados.

Programa de exames periódicos

Instrumento fundamental para o conhecimen-
to do perfil epidemiológico do quadro de pessoal,  
o programa concluiu, em 2010, 374 exames. O ob-
jetivo é orientar a política de saúde do Tribunal e 
das seções judiciárias. Os resultados colhidos pelo 
Programa, instituído em 2007, têm colaborado para 
a melhoria da saúde e da qualidade de vida do cor-
po funcional, como também da qualidade das con-
dições de trabalho, com a consequente diminuição 
de doenças ocupacionais na Primeira Região.

Orientação nutricional

A equipe de nutrição do Tribunal ofereceu 
orientação sobre a pirâmide alimentar, rótulos de 
alimentos e alimentos que favorecem a saúde do 
coração no dia 24 de setembro, das 11 às 15h, no 
restaurante do TRF, e distribuiu material educativo. 

O setor de nutrição promoveu:

atendimento ambulatorial – 300 pacientes;	

acompanhamento e supervisão dos serviços 	
prestados no restaurante;

acompanhamento e supervisão dos serviços de 	
alimentação do Berçário, elaborando cardápios 
semanais;

treinamento e reciclagem das cozinheiras do 	
Berçário;

acompanhamento da evolução alimentar e nu-	
tricional dos lactentes do Berçário após introdu-
ção de alimentação complementar;

participação no Programa de Acompanhamento 	
à Gestante por meio de palestras sobre alimen-
tação adequada para gestantes, nutrizes e lac-
tentes;

participação no Programa de Prevenção de Do-	
enças Cardiovasculares.

Berçário

atividadeS deSenvolvidaS

atendimento a 22 bebês, sendo 12 do TRF e 10 	
da SJ/DF;

atendimento odontológico para os bebês, com 	
orientação às mães;

realização de 40 entrevistas técnicas (nutricio-	
nista, psicóloga, enfermeira e encarregada do 
setor);

realização de 11 encontros para a capacitação 	
das cuidadoras, com orientação da psicóloga do 
Tribunal;

realização de festas de confraternização com a 	
família: Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Festa 
Junina e Dia dos Pais;

confecção de 18 álbuns para entrega às mães na 	
ocasião do desligamento do bebê do berçário.

Assistência indireta à saúde

Os titulares e dependentes beneficiários do 
Pro-Social são atendidos por uma rede de creden-
ciados com mais de 52 especialidades oferecidas 
por profissionais ou instituições de saúde que pres-
tam assistência médico-hospitalar, ambulatorial e 
domiciliar; assistência odontológica; assistência 
social e outros programas e auxílios condicionados 
à existência de recursos.
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Gráfico 31 
Evolução do quantitativo de beneficiários do Pro-Social
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Quadro 163 
Beneficiários do Pro-Social

TRF AC AM AP BA DF GO MA MT MG PA PI RO RR TO Subtotal

Ativos

Titulares 998 102 169 81 689 637 461 247 236 1146 246 183 149 76 107 5.527

Dependentes 2.238 268 406 231 1.350 1.348 927 678 537 2.480 590 524 370 189 248 12.384

Inativos

Titulares 80 16 17 13 51 123 49 34 24 114 28 21 11 12 9 602

Dependentes 87 24 13 18 51 133 65 41 33 142 27 21 10 15 19 699

Pensionistas

Titulares 22 5 7 3 12 29 17 13 10 18 17 7 1 1 0 162

Subtotal

Titulares 1.100 123 193 97 752 789 527 294 270 1.278 291 211 161 89 116 6.291

Dependentes 2.325 292 419 249 1.401 1.481 992 719 570 2.622 617 545 380 205 267 13.083

Total geral 3.425 415 612 346 2.153 2.270 1.519 1.013 840 3.900 908 756 541 293 383 19.374
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Quadro 164 
Demonstrativo de credenciamentos

Novos credenciados 30

Propostas analisadas 79

Termos aditivos 23

Propostas de reajuste analisadas 55

Credenciados na área médica 20

Credenciados na área odontológica 1

Credenciados na área de saúde mental 9

Solicitações, via memorando, de visitas técnicas a clínicas e hospitais em 
processo de credenciamento

79

Gestão financeira dos recursos do Pro-Social

Quadro 165 
Análise comparativa – receita e despesa do Pro-Social em 2009 e 2010

Discriminação 2009 2010 Variação 

Receita total 65.716.129,98 68.059.359,93 4%

União 24.777.896,03 26.916.632,00 9%

Recursos próprios 40.938.233,95 41.142.727,93 0%

Despesa total 57.447.789,75 63.230.159,05 10%

União 24.015.236,09 26.179.151,62 9%

Recursos próprios 33.432.553,66 37.051.007,43 11%

Receita média per capita 2009 2010 Variação 

Por titular/ano 10.812,13 10.823,69 0%

Por titular/mês 901,01 901,97 0%

Por beneficiário/ano 3.492,57 3.518,92 1%

Por beneficiário/mês 291,05 293,24 1%

Despesa média per capita 2009 2010 Variação 

Por titular/ano 9.451,76 10.055,69 6%

Por titular/mês 787,65 837,97 6%

Por beneficiário/ano 3.053,14 3.269,23 7%

Por beneficiário/mês 254,43 272,44 7%

Reserva total 77.124.708,34 81.216.428,84
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Quadro 166 
Aplicação dos recursos do Pro-Social (por benefícios)

Benefícios
Valor

Total %

I - Despesas da área social

1 – Pro-Bem 553.567,95 36,08 

2 – Auxílio-material escolar 980.850,00 63,92 

Subtotal I 1.534.417,95 100,00 

II – Despesas médicas

1 – Consultas 5.846.191,75 13,00 

2 – Exames laboratoriais 4.513.609,77 10,04 

3 – Exames radiológicos 4.605.737,69 10,24 

4 – Exames cardiológicos 1.573.188,18 3,50 

5 – Quimioterapia 2.246.931,42 5,00 

6 – Internações clínicas e cirúrgicas 16.767.503,22 37,28 

7 – Medicina física e reabilitação 1.389.414,80 3,09 

8 – Psicologia 2.429.113,13 5,40 

9 – Fonoaudiologia 544.807,34 1,21 

10 – Outros exames e procedimentos médicos 5.056.707,69 11,24 

Subtotal II 44.973.204,99 100,00 

III – Despesas odontológicas

1 – Consulta odontológica 782.523,94 8,58 

2 – Dentisteria 1.745.953,44 19,14 

3 – Odontopediatria 237.249,26 2,60 

4 – Prótese dentária 3.200.625,64 35,09 

5 – Cirurgia 216.956,19 2,38 

6 – Periodontia 690.074,74 7,57 

7 – Radiologia 843.416,00 9,25 

8 – Endodontia 600.165,65 6,58 

9 – Prevenção 711.244,02 7,80 

10 – Outras 93.077,48 1,02 

Subtotal III 9.121.286,36 100,00 

IV - Despesas da área administrativa

1 – Locação de mão de obra médica e odontológica 5.498.544,58 72,34 

2 – Seguro de vida 339.131,80 4,46 

3 – Passagens e hospedagens (TFD) 31.425,08 0,41 

4 – Outras despesas 1.732.148,29 22,79 

Subtotal IV 7.601.249,75 100,00 

Total geral 63.230.159,05
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Quadro 167 
Composição dos recursos próprios do Pro-Social

Receitas Total

Saldo em 31/12/2009 77.124.708,34

Contribuição social 30.533.379,01

Participação 1.736.716,79

Cota do associado 130.031,91

Consolidado 258.833,26

Custeios diversos 1.409.280,97

Outros 325.873,84

Rendimentos 6.748.612,15

Total 41.142.727,93

Saldo em 31/12/2010 81.216.428,84

Fonte: Divaf

Decisões do Conselho Deliberativo do Pro-
Social

Entre as atividades desenvolvidas pelo Con-
selho Deliberativo do Pro-Social, destacam-se a al-
teração do Regimento Interno do Conselho Delibe-
rativo (Resolução/Presi/Secbe 26, de 25/11/2010) e 
a regulamentação do Tratamento Fora do Domicílio 
– TFD (Portaria/Presi/Secbe 475 de 25/11/2010). 

Foram proferidas ainda as seguintes decisões 
nos processos administrativos:

1.064/2010-TRF1 – cobertura do tratamento par-	
ticular solicitado, na cidade de Santarém/PA, por 
não haver tal especialidade na rede credenciada 
local, sendo mais vantajoso para o Programa tal 
procedimento do que a cobertura do Tratamento 
Fora do Domicílio;

2.264/2010-TRF1 – indeferimento da cobertura 	
solicitada quanto aos valores despendidos com 
o tratamento médico-hospitalar de pai de servi-
dora não inscrito no Pro-Social;

797/2010-TRF1 – reajuste do auxílio-material 	
escolar para o ano de 2010, que passou para o 
valor de R$ 400,00);

10.210/2007-TRF1 – aprovação de proposta em 	
que os termos de credenciamento passam a vi-
gorar sem definição de data de vigência;

8.690-2007-TRF1 – não reconhecimento do re-	
curso quanto à revisão de custeios, devido à in-
tempestividade;

1.722/2010-TRF1 – provimento ao recurso, para 	
que seja permitido ao servidor beneficiário titu-
lar do Pro-Social, em licença para trato de inte-
resse particular, optar por continuar inscrito no 
Programa, desde que efetue contribuição men-
sal e demais despesas sobre as quais incidirão o 
custeio;

6.635/2009-TRF1 – acolhimento da prestação 	
das contas relativas ao planejamento estratégi-
co, no que se refere à confecção de kit para cada 
beneficiário titular, contendo um livro sobre a 
comemoração dos 20 anos do Pro-Social, um 
guia rápido, um DVD com os trabalhos que fo-
ram realizados na “Semana da Saúde” e a nova 
carteirinha do Pro-Social;

9.953/2008 – TRF1 – prorrogação, por dois anos, 	
do tratamento multidisciplinar em favor dos be-
neficiários autistas;

524/2010-TRF1 – reembolso excepcional do 	
atendimento, em caráter particular, quando da 
crise dos convênios de pediatria;

1.270/2010-TRF1 – conversão do julgamento em 	
diligência, para que a Secbe verifique os custos 
da cirurgia no hospital solicitado pela interessa-
da, o qual não é credenciado ao Programa;

10.728/2008-TRF1 – não renovação do contrato 	
de fornecimento de mão de obra especializada 
na área de saúde com a empresa Nova Planal-
to, aproveitamento da licitação promovida pela 
Seção Judiciária do Distrito Federal, com o mes-
mo objeto, para a contratação de nova empresa 
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e deliberação de instauração de procedimento 
administrativo para apurar as eventuais irregula-
ridades apontadas no cumprimento do contrato 
pela empresa Nova Planalto;

3.753/2010-TRF1 – contratação da Empresa de 	
Consultoria, Auditoria e Gestão de Saúde – Au-
dicare, recomendando-se que tais contratos se-
jam assinados também pelo diretor-geral;

1.270/2010-TRF1 – indeferimento do pedido de 	
autorização para a realização de cirurgia fora da 
rede credenciada;

3.901/2010-TRF1 – indeferimento, em recurso, 	
da inscrição no Pro-Social de pensionista, pai de 
servidor falecido;

2.699/2010-TRF1 – indeferimento da redução 	
do percentual de custeio referente à OPME, de-
ferindo-se o início da cobrança para o mês de 
setembro de 2010;

2.289/2010-TRF1 – deferimento da cobertura de 	
10 sessões de drenagem linfática pós cirurgia de 
ginecomastia, devendo ser realizadas por fisio-
terapeuta. A cobertura por sessão limita-se ao 
valor estipulado para o código 25.07.007-0;

4.048/2008-TRF1 – aprovação dos novos mo-	
delos da carteira do Pro-Social e realização das 
despesas vinculadas;

8.843/2008-TRF1 – aprovação do reajuste pro-	
posto nas tabelas do Pro-Social, devendo os pró-
ximos reajustes nas tabelas LPM e LPO ser pre-
viamente aprovados pelo Conselho Deliberativo 
do Pro-Social;

3.362/2010-TRF1 – provimento ao recurso, de-	
ferindo-se a manutenção de dependente maior 
de 21 anos, estudante e solteira, até o término 
do tratamento de saúde, quando deverá apre-
sentar o comprovante dos estudos;

4.475/2010-TRF1 – indeferimento, em recurso, 	
da inscrição no Pro-Social de pensionista geni-
tora de servidor falecido;

2.856/2009-TRF1 – deferimento parcial do re-	
embolso solicitado, referente às diárias de hotel, 
e padronização do valor de cobertura da hospe-
dagem por dia, no limite do valor definido na 
tabela de taxas e diárias do TRF 1ª Região, tipo 
C, apartamento B,  R$ 149,76;

5.707/2009-TRF1 – indeferimento do pedido de 	
tratamento fora do domicílio – TFD para atendi-
mento pela Unimed na cidade de Florianópolis, 
deferindo-se, todavia, o TFD para a cidade de Ma-
naus, mais próxima do domicílio do paciente;

7.056/2009-TRF1 – deferimento da TFD para a 	
realização dos atendimentos médico-cirúrgico-
hospitalares na rede credenciada do Programa, 
ficando os honorários médicos de parte da equi-
pe sob a inteira responsabilidade da beneficiá-
ria, cabendo posteriormente o reembolso limi-
tado aos valores constantes das tabelas adotadas 
pelo Programa;

7.294/2010-TRF1 – afastamento da proposta de 	
fixação de critérios de escolha de dirigentes do 
Pro-Social, sem prejuízo de melhores estudos;

4.699/2010-TRF1 – aprovação da auditoria espe-	
cial realizada pela Secretaria de Controle Inter-
no, no âmbito da Secbe, em relação aos proces-
sos administrativos deste Tribunal 6.635/2009, 
8.034/2009, 7.765/2009, 1.282/2010, 
1.865/2010, 7.166/2009 e 1.683/2010, determi-
nando-se a remessa do resultado à Presidência 
do Tribunal;

1.865/2010-TRF1 – indeferimento do pedido 	
de pagamento à empresa Pro Welness, referen-
te à corrida Fila Night Run, realizada em 24 de 
abril.

4.699/2010 – aprovação da Auditoria Especial 	
16/2010, realizada pela Secretaria de Contro-
le Interno do Tribunal, em relação aos proces-
sos administrativos 6.635/2009, 8.034/2009, 
7.765/2009, 1.282/2010, 1.865/2010, 
7.166/2009 e 1.683/2010, determinando-se a 
remessa do resultado à Presidência do Tribunal;
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6.902/2010-TRF1 – inscrição no Pro-Social de 	
servidor aposentado, com o voto de minerva do 
presidente, restrita a autorização rigorosamente 
ao caso em discussão.

Alteração do Regulamento Geral do Pro-
Social

Elaborada nova proposta para revisão do Re-
gulamento Geral do Pro-Social, conforme estabe-
lecido na Portaria/Presi 600-366 de 26/07/2006 e 
aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social 
em sessão realizada no dia 15 de dezembro. O pró-
ximo passo será o encaminhamento à Corte Espe-
cial do Tribunal, para, sendo aprovada, entrar em 
vigor.

Outras atividades desenvolvidas

elaboração de diagnóstico dos gastos realizados 	
com recursos próprios do Pro-Social, que levou 
à realização de auditoria especial pela Secoi 
(Auditoria Especial 16/2010 e PA 4.699/2010-
TRF);

realização de licitação para contratação de mão 	
de obra especializada na área de saúde, para sa-
nar irregularidades de contrato anterior;

elaboração de proposta de atualização da IN-	
18-07 – Assistência à Saúde;

estudo e elaboração de norma para a Junta Mé-	
dica Oficial do TRF 1ª Região;

assinatura de novo contrato com a empresa Sa-	
binbiotec, em 01/07/2010, para proporcionar 
a continuidade das análises e monitoramento 
microbiológicos e físico-químicos dos alimen-
tos servidos no restaurante, no ar e na água dos 
galões;

elaboração de proposta de regulamentação da 	
concessão de medicamentos em ambiente am-
bulatorial;

formalização de proposta à Secad para o aumen-	
to do espaço da cozinha do restaurante em tor-

no de 50m2, em razão da demanda técnica por 
melhoria da estrutura física do local. Isso contri-
buirá para a organização do ambiente destinado 
ao preparo/manuseio dos alimentos;

estabelecimento de parceria com a SJ/DF para 	
proporcionar atendimento médico aos servi-
dores e beneficiários do Pro-Social no edifício 
Cabo Frio;

confecção e distribuição das novas carteiras do 	
Pro-Social;

implantação das guias no padrão TISS e seu en-	
vio eletrônico, possibilitando o pagamento das 
despesas das seccionais por meio de fatura avul-
sa;

proposta de regulamentação de procedimen-	
tos de homologação de atestados médicos e de 
concessão para tratamento da própria saúde e 
de pessoa da família;

alteração, por meio da Portaria/Presi/Secbe 398 	
de 15/10/2010, da norma relativa aos exames 
periódicos, visando à adequação às alterações 
da Lei 8.112/1990, ampliação e padronização 
do serviço na 1ª Região e necessidade de cria-
ção de banco de dados consistente para levan-
tamento de informações que possibilitem o pla-
nejamento e a execução de ações e programas 
voltados à promoção da saúde;

elaboração de proposta de regulamentação do 	
Exame Preventivo de Saúde (EprevS) com foco 
na prevenção da saúde, na identificação dos 
fatores de risco, monitoramento das condições 
de saúde e alimentação de banco de dados para 
identificar o estado de saúde dos beneficiários 
do Pro-Social.


