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RECD6 -- 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS -

ADV	 g^ JOAQUIM BATISTA DE FIGUEIREDO

AC-MG	 90.01000S3-5 REL. JUIZ CATA° ALVES

APTE	 X INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - INPS

ADV	 g jAYR SALDANHA
APDO	 1 NISIO ARCURI E OUTROS
ADV	 g MARCIO JULIO 'DE NAZARETH E OUTRO
REC ADESI NISIO ARCURI E OUTROS

JUIZ EUCLYDES AGUIAR
Presidente da Turma

Cornissão Diretora do Pró-Social

NORMA COMPLEMENTAR N9 02, DE 29 DE DEZEMBRO DE 1989

DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS E INSTITUIÇÕES AO
PRO-SOCIAL

O Presidente da Diretoria Executiva da Comissão Diretora
do PRO-SOCIAL, no uso de suas atribuiçees, conferidas pelo artigo 12,
do RegulamentoGeral do Programa de Assistencia aos Servidores doTri
burlai Regional Federal da. 1 2 Região, aprovado pela Resolução n 2 002;-
de 08 de agosto de 1989, publicada no Diário da justiça do dia se
guiflte, reSolve baixar a seguinte Norma Complementar:

1. CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS -E INSTITUIÇÕES 

1.1. Paro'candidatar-se ao credenciamento, o interessado deve
rã requere-lo atreves dê forMulário próprio fornecido pelo Setor d-e-
Atendimento do PRO-SOCIAL, anexando a documentação constante do mes
219.

Apresentados os documentos será formado o processo, pai
sando-se então ao julgamento do mesmo pela COO-SOCIAL, classificação
db curriculum apresentado e vistoria do conaultorio.

1.3.	 Não se aceitara, sob nenhum pretexto, a documentação que
não satisfaça a- todas as exigencias legais.

1.4.	 O credenciamento ficará na dependencia da COD-SOCIAL após
analiter:

, a) curriculum do profissional;
capacidade tecnica do atendimento;

c) qualidade do atendimento; e
d) necessidade do credenciamento.

1.5- O credençiamento de profissionais dependerá das necessi
dades dentro de cada especialidade, em função do número de beneficia
rios do PROSOCIAL.

1.6.O profissional ou instituição s6 poderá iniciar o atehdi
Mento após receber à autorização para o credenciamento, bem como as
normas que regem o respectivo Programa,

la. Para o credenciamento na especialidade de radiologia se'
rão exigidos todos oa requisitos tecnicos previstos em lei, como o
Titulo na referida especialidade.

1.8.	 A rescisão do credericiamento poderá ocorrer por iníciati
vade qualquer das partes, ou quando houver infração das normas esta.
beIecidea peles partes,	 •

2. ASSISTÊNCIA MEDICA 

2,1, Q latido de vistoria será feito por médico do Tribunal Regional Fe-
deral da 1-2 Região., que informará das instalações e instrumental ade-
quado coa a(s) especialidade(s) para a(s) qual(is) requereu o creden-
ciamento.

2.2. A_COD-SOCIAL de posse do- laudo. de vistoria e dos docuffientos apre-
sentados, deverá considerar pata o credenciamento a experiência do pro-
fissional na especialidade -a ser credenciado, que deve ser de no mínimo
03 (três) anos, de 'efetivo' exercício da profissão.

--G credencipmento se fará basicamente nas : seguintes especialidades:

a) pediatria;
b) ortopedia; -
c) ginecologia e. obstetrícia;
61 clinica médica:
e) cirurgia:	 -
f)- cardiologia;
g) oftalmoiegia:

,
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-MY urologia:
n) dermatologia:
o) . proctolegia:
O) alergologia:

endocrinologia; e
r) neurologia._

2.4. credenciamento de profissionais e serviços, cuja espeeialização
não eSteja prevista nos itens já mencionados, será feito de acorce com
o parecer da COD-SOCIqL.

2.5. Serão dispensáveis os 03(três) anos de efetivo exercício para os
profissionais que, após a residência médica de 02(dois) anos, possuírem
o título de especialidade expedido pelas Sociedades responsáveis pelo
controle de especialidades.

3. ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA 

3.1. O laudo de vistoria é feito por dentista do Tribunal Regional Fe-
deral da 1 2 Regiaõ, que informará das instalações e instrumental ade-
quado à(s) especialidade(s) para a(s) qual(is) requereu o credenciamen-
to.

3.2. O profissional, em princípio, poderá ser credenciado no máximo em
02(duas) especialidades, desde que sejam correlatas.

3.3. O credenciamento se fará basicamente nas seguintes especialidades:

a) dentística e prótese.
b) odontopediatria.
c) endodontia:
d) periodontia.
e) ortodontia.
f) radiologia . e
g) cirurgia.

3.4. O crédenciamento de profissionais e serviços, cuja especialização
não esteja prevista nos itens anteriores, será feito dê acordo com o
parecer do Setor Odontológico.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

4.1. Atendimento fora do domicilio:

a) servidor a passeio ou a serviço em outro Estado:

a,1. nos Estados que integram o Tribunal Regional Federal da
1 2 Região, os servidores poderão ser atendidos por Profissionais e/ou
Instituições da Rede Credenciada Local:

p.2. nos Estados não integrantes do Tribunal Regional Federal
da 1 2 Região, os servidores poderão ser atendidos por Profissionais
e/ou Instituições de livre escolha, desde que seja- efetuado o pagamento.
no ato da prestsção do serviço_ sendo facultado ao funcionário o reem-
bolso de acordo com as normas vigentes.

b) ficando caracterizada a necessidade de realização: do tra-
tamento solicitado fora do domicílio, o PRO-SOCIAL poderá arcar com as
despesas de passagens e hospedagem do servidor, para seu deslocamento,
bem como de acompanhamento eventualmente necessário, nos limites a se-
guir:

b.1. 80% (oitenta por cento) do valor das passagens do servi
dor ou dependente e do respectivo acompanhante;

b.2. diárias para o servidor ou dependente, conforme Tabela
de Diárias a ser instituida pela COO-SOCIAL;

b.3. diárias para o acompanhante, conforme Tabela de Diárias

As diárias do paciente a- que se refere a alinea "b 2" . do
item anterior, somente poderão ser pagas para os dias em que o benefi-
ciário não se encontrar em regime de hospitalização-.

Sobre o valor total das despesas com os deslocamentoS e hos-
pedagens, incidirá o Custeio correspondente a 20% (vinte por cento), o
qual sera cobrado do servidor nos termos do Art. 60 §, 1-2 da Resolução
n 2 02, de 08 de agosto de 1989.

4 2 Em qualquer regime de atendimento (credenciamento ou livre esco-
lha) podera o PRO-SOCIAL, a seu juizo, determinar a realização de pe-
nelas medicas

4 3	 Os casos omissos serio devidamente analisados pelo Presidente da
COD-SOCIAL

FELIPE DOS SANTOS JACINTO

-NORMA COMPLEMENTAR N9 03, DE JANEIRO DE 1990

DISPÕE, SOPRE O FUNCIONAMENTO	 DO
PROJETO ,MATERIAL ESCOLAR

Presidente dg Diretoria Executiva da Comiss5O Diretora- -do
PRO-SOCIAL, no uso de suas atribuições, conferidaá pelo artigo 12, do
Regulamento-Geral do Programa de Assist .encia aos Servidores dó 2ribu
nal Regional Federal da l á - Região, aprovado pela Readluçaan 2 002;" de
08 de agosto de 1989, publicada no Diario da Justiça do dia seguinte,
resolve baixar a seguinte Norma Complementar:

I. FINALIDADE

1.1. O Projeto Material Escolar, previsto no Capítulo III do Regu
lamento-Geral, tem como finalidade minimizar os custos dós servidores.
com a educação de seus dependentes, atraves da distribuição de um paço
te de material escolar.

1.2. A composição deste pacote será feita a partir da análise das
listas de material escolar fornecidas pelos estabelecimentos de ensino
da rede pública e privada.

1.2.	 O ceeua,) Cu	 atk:,-pizado anualmente e fornecido
1..or
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