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A auditoria operacional foi motivada pela celebração do ConWUDWR60$Q 'HVFHQWUDOL]DomRGR$WHQGLPHQWR ¿UPDdo entre a Secretaria Municipal de Administração – SMA e a
Rede Rio de Medicina – RRM , objetivando a contratação dos
serviços médico-periciais necessários ao licenciamento para
tratamento de saúde, de que tratam os artigos 88 e 89 da Lei
Municipal n.º 94/1979, com autorização de licença por prazo
não superior a 90 dias.
Para avaliar a dimensão e o impacto da contratação, que
WHYHSRUREMHWRDWULEXLo}HVHVSHFt¿FDVGD*HUrQFLDGH3HUtFLDV
Médicas – GPM, fez-se necessário observar in loco os processos de trabalho segundo este novo modelo de operação.
Ao compreender as atribuições da GPM e o modelo de operação descentralizada, constatou-se diversas irregularidades na
prestação dos serviços de Perícia Médica, que extrapolavam o
escopo contratado à RRM. Por este motivo, o objeto da auditoria
operacional foi ampliado e passou a considerar também a forma
FRPRD*30HQIUHQWDDVGL¿FXOGDGHVGHVHXWUDEDOKRLQFOXLQGR
possíveis divergências de entendimento entre o Município e seus
servidores, inativos e pensionistas, e a maneira com que impõe
H¿FiFLDjVVXDVDo}HVRWLPL]DQGRDDWXDomRGHVHXVDJHQWHV
com vistas a oferecer um atendimento de qualidade.
Destaca-se, a seguir, as principais constatações desta auditoria operacional, relacionadas à descentralização do atendimento prestado pela RRM no Contrato SMA n.º 4/2011:
9contratação da descentralização do serviço de perícia médica foi à revelia da GPM;
9transição para o modelo de atendimento descentralizado da
Perícia Médica foi realizada sem planejamento adequado;
9descumprimento de cláusulas contratuais por parte da RRM; e
9¿VFDOL]DomRGDH[HFXomRGRFRQWUDWRGHGHVFHQWUDOL]DomR
GDSHUtFLDPpGLFDVHPRVWUDLQH¿FD]
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Apresenta-se, também, as constatações mais relevantes
quanto à forma como a GPM se relaciona com seu público alvo,
abordando os aspectos securitário, legal e humano:
9protocolos de atendimentos não são seguidos e alguns se
encontram desatualizados;
9falta de isonomia na prestação do serviço de perícia médica;
9decisões ou procedimentos da GPM em descumprimento à
Lei, Direitos e Princípios Constitucionais;
9alto grau de subjetividade na aplicação da legislação por
parte da GPM em contraposição ao Princípio da Dignidade
da Pessoa Humana;
9usuário não é informado sobre a fundamentação das decisões médico-periciais de seu interesse; e
9revisão das decisões periciais não é célere e tampouco
conduzida com independência.
Em relação à capacidade da GPM oferecer um serviço de
qualidade aos servidores, inativos e pensionistas do Município
do Rio de Janeiro, destaca-se:
9atribuições previstas na Legislação não são plenamente
realizadas;
9carência de médicos na quantidade e com as especialidades demandadas pelos usuários da Perícia Médica;
9elevado tempo de espera para o atendimento e para o
agendamento de Junta Médica;
9setores de Recursos Humanos dos órgãos do Município /
Previ-Rio não estão devidamente informados em relação
aos procedimentos de Perícia Médica;
9perícia médica do Município não oferece instalações adequadas para o atendimento de usuários com necessidades
HVSHFLDLV GH¿FLHQWHVItVLFRVPHQWDLVRXSHVVRDVGHELOLWDdas ou com doença contagiosa);
9médicos peritos não dispõem de material e equipamento
para atender os usuários adequadamente;
9não existe suporte institucional que vise à capacitação técnica da equipe;

9atual sistema de informação (Hygia) é obsoleto e incapaz
de oferecer funcionalidade adequada para o registro e a
atualização do histórico médico dos servidores e inativos
da PCRJ; e
9contratação do novo sistema de perícia médica do município sem o envolvimento dos principais interessados.
3RU¿PFDEHVDOLHQWDUTXHD*30QmRGLVS}HGHXPFDQDO
GHFRPXQLFDomRGLUHWRHH¿FD]TXHDSHUPLWDGLDORJDUFRPR
nível estratégico da SMA.

Preliminarmente, faz-se necessário explicitar a forma positiva com que a equipe de auditoria foi recepcionada pela Gerência de Perícias Médicas – GPM. Destaca-se o tempo dedicado pelas Dras. Leila Codeço de Lemos e Letícia de Andrea
El Khouri na capacitação inicial dos auditores no que tange às
atribuições, à operação e às interfaces do órgão, fator fundamental para o bom desenvolvimento dos trabalhos.
Ressalva ao Trabalho de Auditoria
Este trabalho não se propôs a avaliar o desempenho da Gerência de Perícias Médicas sob o ponto de vista da aplicação da
medicina. É importante sublinhar que nenhum componente da
equipe de auditoria tem formação técnica nesta área, o que apeQDVFRQ¿UPDQmRWHUR7ULEXQDOGH&RQWDVGR0XQLFtSLRGR5LR
de Janeiro – TCMRJ, competência para adentrar a seara médica.
Ciente disto, a equipe de auditoria não se deteve, contudo,
a analisar, sob o ponto de vista gerencial, tecnológico, de proFHVVRVRXPHVPRGHUHFXUVRVKXPDQRVDH¿FLrQFLDH¿FiFLD
e efetividade do trabalho da GPM, órgão de importância central
QD YLGD SUR¿VVLRQDO GH WRGRV QyV VHUYLGRUHV GR 0XQLFtSLR GR
Rio de Janeiro.
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O Decreto-Lei n.º 2/1975 c/c Decreto n.º 5/1975 criou, como
órgão de apoio técnico à SMA, o Departamento de Perícias
Médicas. Em 1987, por meio do Decreto n.º 6.849/1987, a
Perícia Médica passa a fazer parte da estrutura da Secretaria
Municipal de Saúde. Em 1989 o Departamento de Perícias
Médicas volta a integrar a estrutura da SMA, após a publicação
do Decreto n.º 8.450/1989.
A transformação do órgão em Departamento Geral de Perícias Médicas se dá com o Decreto n.º 14.488/1995, que amplia
VHXUROGHFRPSHWrQFLDVHUHGH¿QHVXDHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDO
Em 2002, com o Decreto n.º 22.024, a Perícia Médica foi
renomeada para Gerência de Acompanhamento da Saúde do
Servidor, subordinada à recém criada Coordenadoria de Valorização do Servidor – CVS, vinculada à Coordenadoria Geral do
Sistema de Recursos Humanos – CSRH, da Secretaria Municipal de Administração.
Posteriormente, em 2008, por meio da Resolução SMA
n.º 1.497, a Perícia Médica recebe sua atual denominação de
Gerência de Perícias Médicas – GPM, mantendo-se vinculada à
Coordenadoria de Valorização do Servidor – CVS.
Ao longo de sua história, a Perícia Médica do Município do
Rio de Janeiro se adaptou a diferentes condições de trabalho
e estruturas organizacionais. Neste período, teve suas atribuições ampliadas, servindo como ferramenta imprescindível para
RHTXLOtEULRVRFLDOH¿QDQFHLURGD3UHIHLWXUD$SHVDUGLVVRYHP-se percebendo um retrocesso no que diz respeito à capacitaomRGHSUR¿VVLRQDLVHjYDORUL]DomRGDDWXDomRGHVWDiUHDMXQWR
aos mais diversos órgãos municipais.
O médico perito, legalmente habilitado, tem algumas funo}HVHVSHFt¿FDVTXHRGLIHUHQFLDPGLDPHWUDOPHQWHGRPpGLFR
assistente, embora, logicamente, com algumas semelhanças

Nos últimos anos, com o incremento na realização de concursos públicos para provimento de cargos da Prefeitura da
Cidade do Rio de Janeiro, instalou-se uma imperiosa necessidade de tornar célere o processo de avaliação da aptidão dos
candidatos, tarefas a cargo exclusivamente da Gerência de
Perícias Médicas. No processo de reposição dos quadros de
SUR¿VVLRQDLVSULQFLSDOPHQWHGH(GXFDomRH6D~GHREMHWLYDQdo o alcance das metas propostas no Plano Plurianual (PPA)
2010/2013, imprimiu-se velocidade aos provimentos, ocorridos
em larga escala. Criou-se, por conseqüência, um volume represado de candidatos aguardando a avaliação de aptidão por
parte da Perícia Médica.
Dentro deste cenário, a Secretaria Municipal de Administração determinou a contratação da Rede Rio de Medicina – RRM,
com vistas a descentralizar uma parcela do serviço de atendimento médico-pericial, liberando parte dos médicos peritos do
0XQLFtSLRSDUDRVH[DPHVDGPLVVLRQDLV$MXVWL¿FDWLYDGDFRQtratação, pela SMA, foi pautada pelos seguintes fatores:
elevado número de servidores que procuram atendimento
para a concessão de licenças médicas;
Em 2001 a Prefeitura possuía cerca de 65.000 servidores. Em maio de 2011 apresentava um quadro de aproximadamente 90.000 servidores.
concentração de exames periciais;
A expectativa de exames admissionais, somente para
atender à demanda da Secretaria Municipal de Educação
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básicas. Dentre as funções do médico perito administrativo,
pode-se citar as seguintes:
comprovar a situação alegada;
caracterizar o estado de saúde ou doença;
GH¿QLUDLQFRPSDWLELOLGDGHGDGRHQoDFRPDDWLYLGDGHD
ser exercida pelo servidor;
respeitar a boa técnica médica;
cumprir a disciplina legal e administrativa; e
concluir pela concessão ou não do benefício.
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– SME entre maio e dezembro de 2011, era de aproximadamente 9.000. Este volume excepcional se somaria aos
demais atendimentos da unidade.
espaço inadequado; e
Segundo relatório de inspeção elaborado pelo Tribunal
de Contas do Município do Rio de Janeiro – TCMRJ,
o espaço não é apropriado para receber as pessoas
SRUWDGRUDV GH GRHQoDV LQIHFWRFRQWDJLRVDV SRLV ¿FDP
em contato com os demais servidores, bem como não é
DGDSWDGRSDUDDWHQGHUGH¿FLHQWHVItVLFRV
carência de médicos peritos.
Em 2001 a Prefeitura contava com 43 médicos peritos.
Em maio de 2011 este número era de apenas 37 médicos peritos.
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1.2. Conceito e objetivos da Auditoria Operacional
A auditoria operacional representa um trabalho de avaliação sistemática de programas, projetos e atividades governamentais, assim como dos órgãos e entidades jurisdicionadas
ao Tribunal de Contas. Para o seu desenvolvimento, são conVLGHUDGRVRVDVSHFWRVGDHFRQRPLFLGDGHH¿FLrQFLDH¿FiFLDH
efetividade, com o objetivo de contribuição para um melhor desempenho da gestão pública.
Esse tipo de auditoria tem como objetivo geral a avaliação
dos resultados obtidos no desempenho da Administração Pública, tendo como foco um determinado setor e/ou uma determinada atividade.
&RPRREMHWLYRVHVSHFt¿FRVDDXGLWRULDRSHUDFLRQDOEXVFD
a minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem comprometimento dos padrões
de qualidade; a melhoria da relação entre os bens e serviços
gerados por uma atividade e os custos dos insumos empregados em um determinado período de tempo; o aumento do
grau de alcance das metas programadas, em um determinado

período de tempo, independentemente dos custos implicados;
e a medição da relação entre os resultados alcançados e os
objetivos traçados.
A realização de auditoria operacional não exclui o exaPHGDVRSHUDo}HVHWUDQVDo}HVGHQDWXUH]DFRQWiELO¿QDQFHLUD RUoDPHQWiULD H SDWULPRQLDO DVVLP FRPR D YHUL¿FDomR
do atendimento às leis, normas e regulamentos, além dos
aspectos de moralidade e legitimidade dos atos administrativos. O caráter distinto da auditoria operacional não deve ser
considerado como um argumento que prejudique a aplicação
GDVGLYHUVDVHRSRUWXQDVYHUL¿FDo}HVGHFRQIRUPLGDGHVREUH

1.3. Fundamentação legal
A auditoria operacional de que trata este relatório tem sua
legitimidade conferida pela Lei Orgânica do Município do Rio
de Janeiro, art. 88, inciso IV, pela Deliberação nº 183/2011 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Município do Rio de
Janeiro), art. 204 e art. 205.
Foi autorizada pelo Exmo. Senhor Conselheiro-Presidente
Thiers Vianna Montebello.
A equipe designada pelo Senhor Secretário-Geral da
SGCE, por meio do Ofício n.º TCM/SGCE/286/2011, de 19 de
outubro de 2011, realizou auditoria de natureza operacional
na Secretaria Municipal de Administração, com base no constante do Contrato n.º 4/20111, com foco na Gerência de Perícias Médicas, que integra a Coordenadoria de Valorização do
Servidor – CVS.

1

O Contrato n.º 4/2011 processado sob o n.º 05/000.800/2011.
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o objeto em análise.
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Inicialmente, o foco da auditoria se restringiu ao processo de
descentralização do atendimento, consubstanciado na contratação da RRM pela SMA, e seu impacto na operação da GPM.
Ao aprofundar o entendimento da atividade de perícia médica junto à GPM, a equipe de auditoria decidiu pela ampliação
do trabalho, de forma a abranger as atribuições executadas por
esta unidade.
A atividade de Perícia Médica é reconhecida como de elevado potencial para divergências de entendimento entre o Estado
H VHXV VHUYLGRUHV LQDWLYRV H SHQVLRQLVWDV FRP UHÀH[RV WDQWR
para a operação dos Serviços Públicos quanto para o Tesouro
Municipal. Assim sendo, a equipe de auditoria se volta para responder à seguinte questão:
“Como a Gerência de Perícias Médicas enfrenta as diYHUJrQFLDV GH HQWHQGLPHQWR LPS}H H¿FiFLD j VXDV Do}HV
e otimiza a atuação de seus agentes, com vistas a um ótimo
atendimento a seus clientes?”
1.5. Diretrizes legais
A auditoria utilizou, como diretrizes principais, a Constituição
Federal, em especial os Princípios Constitucionais da Legalidade e da Dignidade da Pessoa Humana, a Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro e o Estatuto dos Funcionários Públicos do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro – Lei
nº 94/1979.
Do Estatuto, os seguintes artigos balizaram o trabalho:
 art. 64, VIII (Afastamento compulsório determinado pela
Legislação Sanitária);
art. 86 (Readaptação);
art. 99 (Licença por acidente de trabalho ou doença
ocupacional);
art. 100 (Licença por motivo de doença em pessoa da família);

art. 101 (Licença à Gestante);
art. 101, §4º (Amparo gestacional);
art. 101, §5º (Licença aleitamento);
art. 177, XXVIII (Redução de Carga Horária);
art. 140, § único (Salário Família Tríplice); e
art. 71, I, (Aposentadoria por Invalidez).

1.6. O que foi avaliado
Ao longo da auditoria operacional, três aspectos foram conVLGHUDGRVUHOHYDQWHVVHQGRGHWDOKDGRVGHPDQHLUDDYHUL¿FDUD
OHJDOLGDGHHFRQRPLFLGDGHH¿FLrQFLDH¿FiFLDHHIHWLYLGDGHGD
operação da Perícia Médica:
a descentralização da Perícia Médica;
a relação do médico perito com seu público alvo; e
a capacidade da Perícia Médica em oferecer um serviço de qualidade.
1.7. Por que foi avaliado
Dois critérios determinaram a escolha da Gerência de Perícias Médicas da Prefeitura do Rio de Janeiro como objeto de
auditoria operacional pelo TCMRJ.
1. Quanto à relevância do tema:
atendimento a todos os servidores municipais;
atividade essencial para a obtenção de benefícios;
 atividade com elevado potencial para divergências na
relação entre o Estado e seus servidores; e
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Outras normas foram também utilizadas como parâmetro
para o trabalho:
Decreto nº 22.870/2003 (Pensão Previ-Rio); e
 art. 6º, XIV da Lei Federal 7.713/88, com redação dada pelo
Art. 47 da Lei nº 8.841/92 e pelo Art. 1º da Lei nº 11.052/2004
c/c o Art. 30 da Lei nº 9.250/95 (Isenção do Imposto de Renda).
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DWLYLGDGHFRPLPSDFWRGLUHWRQDRSHUDomR¿QDOtVWLFDGD3UHfeitura, em especial nas áreas de Educação e de Saúde.
2. Quanto aos riscos e incertezas envolvidos:
Em transição para um modelo descentralizado de
atendimento.

Auditoria Operacional na Secretaria Municipal de Administração
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1.8. Metodologia empregada
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)RUDPUHDOL]DGDVHQWUHYLVWDVD¿PGHFRPSUHHQGHURWUDbalho da Gerência de Perícias Médicas – GPM e sua integração com a Administração e com os órgãos que mais demandam sua atuação.
&RP R REMHWLYR GH YHUL¿FDU D FDSDFLGDGH GD *HUrQFLD GH
Perícias Médicas (GPM) oferecer um serviço de qualidade, elaborou-se dois questionários. O primeiro foi aplicado a todos os
servidores dedicados a esta unidade, e o segundo teve como
foco servidores atuando em posições–chave de órgãos com forte integração ou dependência dos serviços de perícia médica.
A participação dos servidores da GPM foi bastante elevada,
FRPRSRGHVHYHUL¿FDUQRTXDGURDEDL[R
Quadro 1: Participação dos servidores da GPM em resposta ao
Questionário 1.
Questionário 1
Visão da Perícia Médica
Total de
Servidores

Participantes
da Pesquisa

%
Participação

Gerência

7

6

85,7

Médico - Corpo
Técnico

29

26

89,7

Administrativo

32

29

90,6

Outros

8

7

87,5

Total

76

68

89,5

Função

Os órgãos com maior integração com a GPM e considerados
na pesquisa são os listados a seguir:
Quadro 2: Número de respostas obtidas dos órgãos com forte
integração com a GPM (Questionário 3).

Órgão

Total de Respostas

Secretaria Municipal de Administração SMA

7

Secretaria Municipal de Educação - SME

4

Secretaria Municipal de Saúde e Defesa
Civil - SMSDC

10

Total

21

Obteve-se grande participação, também, do corpo de médicos peritos que responderam questionário adicional (mais
WpFQLFR FREULQGRDVSHFWRVHVSHFt¿FRVGDDWLYLGDGHPpGLFDGD
Gerência de Perícias Médicas (GPM), envolvendo:
DUHODomRSUR¿VVLRQDOGRPpGLFRSHULWRFRPVHXS~EOLFRDOYR
 o suporte recebido pelo médico perito para a realização
de seu trabalho; e
a inserção da Gerência de Perícias Médicas na estrutura
da Secretaria Municipal de Administração.
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Questionário 3
Visão dos Outros Órgãos
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A participação dos servidores da GPM pode ser aferida no
quadro abaixo:
Quadro 3: Participação dos médicos peritos da GPM em resposta ao Questionário 2.
Questionário 2
Visão dos Médicos Peritos
Total de
Servidores

Participantes
da Pesquisa

%
Participação

Gerência

7

6

85,7

Médico - Corpo
Técnico

29

26

89,7

Total

36

32

88,9
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Função
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Por último, foram aplicados questionários aos usuários
dos serviços de Perícia Médica. Durante 2 (duas) semanas
a equipe de auditoria percorreu todas as centrais de atendimento (centralizado e descentralizado), colhendo informações de mais de 200 usuários. Os questionários foram aplicados de forma a minimizar a ocorrência de vícios na amostra
de usuários selecionada. Neste sentido, foram efetuadas
pesquisas em dias e em turnos distintos para cada unidade
de atendimento. O questionário aplicado cobriu aspectos geUDLV UHODWLYRV DR DWHQGLPHQWR UHFHELGR GH IRUPD D YHUL¿FDU
qualidade do serviço oferecido pela Unidade de Atendimento
de Serviços Periciais.

A participação dos usuários dos serviços de Perícia Médica do Município do Rio de Janeiro pode ser aferida no
quadro abaixo:
Quadro 4: Número de usuários dos serviços de Perícia Médica entrevistados (Questionário 4).

Média
Mensal de
Atendimento

Tamanho
Mínimo(*)
da Amostra

Amostra
Utilizada

GPM
(Centralizado,
Cidade Nova)

5179

39

61

RRM – Centro
Rua Conde Lages, 44

523

3

27

RRM – Tijuca
Rua Araújo Pena,
62/68

1042

10

60

RRM – Bonsucesso
Avenida Paris,
358

653

3

20

RRM – Madureira
Rua Andrade
Figueira, 167

1199

5

25

RRM – Copacabana
Rua Siqueira
Campos, 121

321

2

16

RRM – Campo
Grande
Rua Albertina, 5

1036

7

27

Total

9953

69

236

Unidade de
Atendimento

(*) Amostra calculada estatisticamente
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Questionário 4
Visão dos Usuários

(Metodologia descrita no APÊNDICE VII)
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1.9. Papéis de trabalho
A auditoria foi realizada através de um programa consubstanciado em papéis de trabalho, e toda a documentação
encontra-se arquivada nesta IGE para eventuais consultas.
Dentre os papéis de trabalho, destacam-se os seguintes:
a. relatórios e dados estatísticos gerados pela Coordenadoria de Valorização do Servidor, Gerência de Perícias
Médicas, Ouvidoria, Procuradoria Geral do Município,
IplanRio e assessoria da SMA;
b. anotações pessoais com informações fornecidas pelos
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servidores e usuários dos serviços de perícia médica;
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FUHJLVWURVIRWRJUi¿FRVHLQIRUPDo}HVREWLGDVSRURFDVLmR
GDYHUL¿FDomRLQORFRjVXQLGDGHVGHDWHQGLPHQWRFHQWUDlizado e descentralizado;
d. questionários aplicados aos servidores da Gerência
de Perícias Médicas, aos médicos peritos, aos servidores dos órgãos com forte integração com a GPM e
aos usuários dos serviços de perícia medica, e suas
respectivas análises;
e. desenho de processos executados pela GPM;
f. procedimento estatístico para a determinação do tamanho mínimo das amostras para a investigação das
respostas; e
g. cópia de processos administrativos relativos aos exames
admissionais e à requerimentos de benefícios.

2. Visão Geral da Perícia Médica2

Perícia médica, em sentido amplo, é ato privativo do médico,
podendo ser exercida pelo médico civil ou militar, desde que
investido em função que lhe assegure a competência legal e
DGPLQLVWUDWLYD SDUD WDO 7HP D ¿QDOLGDGH GH FRQWULEXLU FRP DV
autoridades administrativas, policiais ou judiciárias na formação
de juízos a que estão obrigadas.
O exame médico-pericial busca o enquadramento nas situações legais, o pronunciamento conclusivo sobre condições
GH VD~GH H DYDOLDomR GD FDSDFLGDGH ODERUDWLYD YLVD D GH¿QLU
o nexo de causalidade (causa e efeito) entre doença ou lesão
H D PRUWH GH¿QLomR GH FDXVD PRUWLV  GRHQoD RX VHTHOD GH
acidente e a incapacidade ou invalidez física e/ou mental, o acidente e a lesão, doença ou acidente e o exercício da atividade
laborativa, doença ou acidente e seqüela temporária ou permanente, desempenho de atividades e riscos para si e para terceiros. Portanto, o médico perito ocupa um lugar de destaque no
FHQiULRFLHQWt¿FRMXGLFLDOHVRFLDO
A atividade médico-pericial tem importância capital nas
instituições e sistemas de previdência. É, ao mesmo tempo,
instrumento de paz social, pois garante o amparo legítimo
DR EHQH¿FLiULR UHDOPHQWH LQFDSDFLWDGR H LQVWUXPHQWR GH
controle para despesas evitáveis e decorrentes de pressões
extra-doença e que podem colocar em risco o equilíbrio das
instituições.
2.2. Perito médico versus médico assistente
A atividade médico-pericial é especialmente particular,
pois difere frontalmente da atividade da medicina
assistencial. Nesta, há a necessidade de um estreito vínculo
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2.1. A atividade médico-pericial

2

Trechos deste capítulo foram extraídos do livro Perícia Médica, organizado pelo
CREMEGO – Conselho Regional de Medicina de Goiás, em 2007.
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‘médico-paciente’, naquela, assume um papel de ‘juiz’. No
entanto, nada impede, sob o ponto de vista ético-legal, de
desempenhar seu papel de médico e seu papel de perito
médico. Evidentemente, que deve evitar periciar situações
em que haja constrangimento, impedimento, para evitar
suspeita de legislar em seu próprio interesse.
O médico perito deve estar atento à ética particular de sua
atividade. Precisa ter em mente que, ao contrário da medicina
assistencial, em que o médico está sempre em estreito vínculo
SUR¿VVLRQDO FRP R SDFLHQWH R PpGLFRSHULWR p FRORFDGR SHOD
instituição seguradora como um juiz, devendo manter um equilí-
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brio adequado entre as postulações desejadas e as possibilida-
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des da lei vigente que ele deve conhecer. Deve estar preparado
para reconhecer o direito, concedendo o que deva ser concedido, mas negar as pretensões ilegítimas, fruto de desejos pecuniários sem abrigo na lei constituída.
Na relação médica com o médico assistente, o paciente retrata toda a sua intimidade, tem todo o interesse de informar detalhes sobre os seus sintomas, angústias e outros. Ao contrário
da relação pericial, o periciando normalmente aborda sobre os
sintomas e outras informações pertinentes naquela ocasião, podendo chegar até a omitir ou distorcer informações necessárias
à conclusão pericial.
2.3. Perícia médica administrativa
Na Perícia Médica, destacam-se as áreas previdenciária,
trabalhista, legal, judicial e administrativa. Esta última, que é o
foco central deste trabalho, destina-se ao servidor público civil e
militar. Portanto, servidores estatutários, regidos por seus próprios estatutos, que são avaliados quanto à capacidade laborativa mediante exame pericial pelo órgão competente.
O atual aprimoramento da gestão e administração de pessoal no serviço público fez que a perícia médica administrativa

despontasse como ferramenta imprescindível para o equilíbrio
VRFLDOH¿QDQFHLURGDVLQVWLWXLo}HV
Para que seja legitimado o ato executivo e/ou administrativo de concessão de qualquer benefício ou direito relacionado à saúde ou doença, é necessário que haja uma
avaliação técnica do médico perito no caso, que irá concluir
sobre a pertinência ou não da concessão. Portanto, podemos definir a Perícia Médica como um ato médico que tem
por finalidade informar, esclarecer e amparar alguma autoridade sobre fato específico de sua área de atuação, em prol
da justiça e da administração pública, mediante o exame
direto ou indireto dos fatos, enquadrando-os de acordo com

2.4. Funções do médico-perito administrativo
2.4.1. Licença médica
A incapacidade temporária e total irá gerar uma licença médica para tratamento de saúde. Tem-se, neste caso, o servidor
que não tem capacidade para o exercício de qualquer atividade
por um tempo determinado ou, pelo menos, com uma previsão
de retorno por recuperação do seu estado de saúde.
$OLFHQoDPpGLFDSRGHVHUFRQFHGLGDSDUD OLVWDH[HPSOL¿FDWLYD 
1. Tratamento de saúde do próprio servidor:
 é a licença concedida ao servidor público que se encontre acometido por patologia, a qual o incapacite totalmente para o exercício de suas funções, por um determinado período. Nesse caso, o servidor deverá solicitar
DYDOLDomRSHORyUJmRGH3HUtFLD0pGLFDFRP¿QVGHLQLciar licenciamento para tratamento de saúde, amparado
pela legislação pertinente. O prazo de licença levará em
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a legislação adequada.
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conta o cargo do servidor, o tipo e o grau da doença apresentada.
2. Assistência à pessoa da família doente:
 é necessário que o servidor prove ser indispensável
sua assistência pessoal à pessoa da família doente e que
esta assistência não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. As questões envolvidas são:
Quem é pessoa da família? O que é assistência pessoal
indispensável? Em que casos não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo?
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3. Acidente de trabalho:
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é o evento que ocorre pelo exercício do trabalho, ou a
serviço da instituição, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda / redução temporária / permanente da capacidade laborativa;
 o acidente pode ser típico, de trajeto, a serviço da instituição, equiparados ou doenças ocupacionais. Todo
DFLGHQWHGHWUDEDOKRGHYHVHUQRWL¿FDGRLQGHSHQGHQWHmente de sua gravidade;
no acidente típico, o evento que gera a incapacidade tem
relação direta com o exercício da função desempenhada
pelo servidor. O de trajeto é sofrido pelo servidor durante
o percurso de casa para o trabalho e vice-versa. A serviço da instituição, quando em atividades ou viagens patrocinadas pelo empregador; e
não são consideradas como acidente de trabalho ou doença ocupacional as doenças inerentes a grupos etários
e as doenças degenerativas.
4. Licença maternidade:
trata-se de um direito constitucional e é concedida à servidora gestante a partir do oitavo mês de gravidez. Caso

o parto ocorra antes que a servidora tenha ido à perícia
pedir a licença, o início do afastamento será contado a
partir da data do evento.
5. Licença aleitamento:
a partir de março de 2007, no município do Rio de Janeiro, foi decretada concessão de auxílio aleitamento materno por oito meses ou até que complete um ano do parto,
desde que comprovada a amamentação.
6. Amparo gestacional:
 tal benefício concede à funcionária gestante o direito,
compatíveis com seu estado, a partir do quinto mês de
gestação. Deve ser comprovado que não existe necessidade de licença médica, para que possa ser concedido
o amparo.
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mediante laudo médico, de ser aproveitada em funções
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Fonte: Fluxo de Processos – APÊNDICE III

Figura 1: Fluxo de processo para a concessão de licença médica.
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2.4.2. Readaptação
A incapacidade temporária e relativa permite que o servidor
exerça algumas atividades do seu cargo, impossibilitando-o
apenas para algumas outras. Neste caso, fala-se da readaptação funcional, pois não há necessidade de um afastamento
total do trabalho e, sim, de uma adequação para que sejam realizadas apenas as tarefas compatíveis com o estado de saúde
do servidor.
O período de readaptação está relacionado ao grau de comprometimento do trabalhador pela doença, da função desempeQuando se tratar de incapacidade para o trabalho permanente e relativa, deve-se pensar na readaptação permanente, prevista em algumas legislações.
No caso do servidor estatutário, concursado, uma vez nomeado em cargo público, não pode haver mudança do cargo
propriamente dito, cabendo ao órgão de perícia sinalizar para o
administrador quais as possibilidades de aproveitamento dentro
das funções inerentes ao cargo do servidor.
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nhada e da reversibilidade esperada para cada caso.
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Fonte: Fluxo de Processos – APÊNDICE III

Figura 2: Fluxo de processo para a concessão de readaptação.
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2.4.3. Aposentadoria por invalidez
O mesmo tipo de raciocínio deve ser empregado na incapacidade permanente. Diante de um caso em que seja concluído
SHOD LQFDSDFLGDGH SHUPDQHQWH H WRWDO WHPVH D GH¿QLomR GH
uma aposentadoria, com caracterização da invalidez para toda
HTXDOTXHUDWLYLGDGH WRWDO GHIRUPDGH¿QLWLYD SHUPDQHQWH 
Para caracterizar a invalidez, o perito tem que analisar a relação da atividade desempenhada e a patologia apresentada pelo
servidor. Para isso, deverá realizar um exame médico pericial
FXLGDGRVRDQDOLVDURSHU¿OSUR¿VVLRJUi¿FRGRVHUYLGRUHVWXGDU
YHUL¿FDQGRDOHJLVODomRDSOLFDGDGLDQWHGRFDVRHVSHFt¿FR
Cabe lembrar que a incapacidade laborativa é a limitação
para o exercício de uma atividade determinada. É a impossiELOLGDGHGRGHVHPSHQKRGDVIXQo}HVHVSHFt¿FDVGHXPFDUJR
HP YLUWXGH GH DOWHUDo}HV PRUIRSVLFR¿VLROyJLFDV SURYRFDGDV
por doença ou acidente. A invalidez é a comprovação da incapacidade permanente e total, para toda e qualquer atividade
laboral, e a impossibilidade de ser readaptado/reabilitado.
Assim como ninguém é licenciado por estar doente, ninguém
é aposentado por ser portador de uma doença, mesmo que seja
uma das doenças elencadas em lei. É óbvio que o fator causal
para concessão de uma aposentadoria por invalidez será sempre
uma doença, porém o que deverá ser atestado pela perícia é a
incapacidade laboral total e permanente, em razão de tal enfermidade. Após a determinação da invalidez, procede-se ao estudo da
WLSL¿FDomRGDHQWLGDGHQRVROyJLFD3 relacionada, concluindo-se, enWmRSHORWLSRGHWHUPRSDUD¿[DomRGRVSURYHQWRVGRDSRVHQWDGR

3

Entidade Nosológica – Grupo de doenças segundo características comuns.

Auditoria Operacional na Secretaria Municipal de Administração
com foco na Gerência de Perícias Médicas

os dados epidemiológicos relacionando a doença ao cargo e
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5DFLRFtQLRRSRVWRGHYHVHUIHLWRTXDQWRDREHQHItFLR¿VFDOFRQFHGLGRSHOD5HFHLWD)HGHUDO'RHQoDVHOHQFDGDVHPOHLHVSHFt¿FD
permitem o amparo para isenção do imposto de renda, de acordo
com a legislação, bastando que o indivíduo seja portador.
Não se fala em invalidez ou incapacidade, apenas em ser
portador. Muito importante ressaltar que a avaliação da isenção
de imposto de renda também pode ocorrer em momento diferente da aposentação. Estando-se diante de invalidez por uma
doença contemplada pela lei, a concessão do benefício é automático, como dito. Ocorre que há casos em que o servidor se
encontra aposentado por tempo de serviço e é acometido por
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uma das doenças citadas. Deverá, então, solicitar, via proces-
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sual, uma avaliação pelo órgão de perícia, que, após inspeção
médica, emitirá laudo atestando se o indivíduo é portador ou
QmRGDGRHQoDGHVGHTXHGDWDIRL¿UPDGRRGLDJQyVWLFRHVH
a mesma é passível de cura. Neste último caso, o laudo deverá
mencionar também o prazo para revisão do benefício.
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Fonte: Fluxo de Processos – APÊNDICE III

Figura 3: Fluxo de processo para a concessão de aposentadoria.
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2.4.4. Exame admissional
Os órgãos de perícia médica, em sua maioria, fazem parte
da estrutura organizacional das secretarias de administração.
Por competência legal, cabe ao órgão de perícia a inspeção
médica que visa a comprovar a boa saúde do candidato, sendo
a aptidão concluída em exame pericial, requisito básico para a
posse, conforme instituído nos estatutos e registrado nos editais de concurso público.
%DVLFDPHQWH R H[DPH PpGLFR DGPLVVLRQDO WHP SRU ¿QDOLdade avaliar o estado de saúde físico e mental do candidato
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e dar cumprimento a uma das fases eliminatórias do concurso
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público, portanto, de cunho administrativo.
Deverá ser atestado que o candidato apresenta capacidade laborativa para o desempenho das funções do cargo pretendido e a
ausência de patologia grave que possa vir a resultar em prejuízo à
própria saúde ou em incapacidade para o exercício de suas funções.
Deve ser estabelecida uma rotina de exames médicos a ser
seguida por todos os candidatos a cargos no serviço público,
seja municipal, estadual ou federal, além de uniformização dos
critérios de inaptidão, levando-se em conta o cargo e a limitação
apresentada pelo postulante.
Além do exame clínico cuidadoso, o perito pode se valer de
H[DPHVFRPSOHPHQWDUHVHVSHFt¿FRVTXHGHYHUmRVHUHOHQFDGRV
QRHGLWDOSDUDTXHRFDQGLGDWR¿TXHFLHQWHGHTXHVHUiQHFHVViULD
a realização de tais exames para embasar a conclusão pericial.
O parecer pela inaptidão permite ao candidato recurso administrativo, devendo ser designada junta de três médicos para
reavaliação do caso.
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Fonte: Fluxo de Processos – APÊNDICE III

Figura 4: Fluxo de processo para o exame admissional.
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Inclusão do portador de necessidades especiais:
RFDQGLGDWRDRGHFODUDUVHGH¿FLHQWHIDUiSURYDMXQWRDR
órgão responsável pelo concurso mediante documentação exigida no edital ou será avaliado por médico perito
GDLQVWLWXLomRTXHFDUDFWHUL]DUiRXQmRDGH¿FLrQFLDGH
acordo com a lei;
além do enquadramento legal, o perito conclui sobre a
FRPSDWLELOLGDGHGDGH¿FLrQFLDFRPRFDUJRSUHWHQGLGR
 o Decreto Municipal n.º 5.890/1986 prevê a formação de
MXQWDSRUXPHVSHFLDOLVWDQDGH¿FLrQFLDHPTXHVWmRXP
SRUWDGRUGDPHVPDGH¿FLrQFLDRXYLGRR&RQVHOKR0XQL-
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cipal de Defesa dos Direitos das PPD, e um especialista
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QDDWLYLGDGHSUR¿VVLRQDOHPTXHVWmRRXYLGDD6HFUHWDULD
Municipal de Administração, que emitirá laudo após a realização de provas especiais; e
 o exame admissional propriamente dito será realizado
dentro dos mesmos critérios utilizados para os candidatos
QmREHQH¿FLDGRVSHODOHLGHVFRQVLGHUDQGRVHHQWUHWDQWR
DGH¿FLrQFLDDOHJDGDQRDWRGDLQVFULomRHTXHDHVWDDOtura, já foi caracterizada como compatível com o exercício
do cargo. Cabe à Administração superior a adequação dos
meios e recursos para o bom desempenho do trabalhador,
ressalvadas suas limitações.
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Fonte: Fluxo de Processos – APÊNDICE III

Figura 5:)OX[RGHSURFHVVRSDUDDDYDOLDomRGHGH¿FLrQFLDItVLFD
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3. A Descentralização da Perícia Médica

Auditoria Operacional na Secretaria Municipal de Administração
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A contratação da Rede Rio de Medicina – RRM pela SMA
trouxe impacto ao trabalho da GPM e à qualidade do atendimento médico pericial aos usuários da Perícia Médica do Município
do Rio de Janeiro. No sentido de avaliar o grau e a amplitude da
mudança decorrente desta iniciativa, a equipe de auditoria elaborou e conduziu uma pesquisa junto aos servidores da GPM
(Questionário 1) e aos órgãos que possuem forte integração
com a Perícia (Questionário 3). Dentre os diversos aspectos
YHUL¿FDGRVSHODSHVTXLVDHQFRQWUDPVHDEDL[RGHIRUPDUHVXmida, aqueles diretamente relacionados à subquestão de auditoria n.º 1.8 (ver lista de questões e subquestões de auditoria no
APÊNDICE IV – Matriz de Planejamento):
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“A Descentralização da Perícia Médica contribuiu para a
melhoria do serviço oferecido pela GPM?”
3.1. Contratação da descentralização do serviço de perícia
médica foi à revelia da GPM
Na realização da auditoria operacional, constatou-se que a
*30 QmR GLVS}H GH XP FDQDO GH FRPXQLFDomR GLUHWR H H¿FD]
que a permita dialogar com o nível estratégico da SMA. Este aspecto se apresentou com mais relevância quando da contratação
da RRM com vistas à descentralização do serviço de perícia médica, que foi formalizada sem manifestação por parte da GPM.
Ao tomar conhecimento da descentralização do atendimento pericial, a GPM se mostrou inconformada, argumentando,
dentre outros aspectos, que uma empresa privada não teria o
devido comprometimento com o Erário. O posicionamento da
*30S{GHVHUYHUL¿FDGRSRUVXDQmRSDUWLFLSDomRQDHTXLSHGH
¿VFDOL]DomRGRFRQWUDWRHSRUVXDUHVLVWrQFLDHPGDUTXDOTXHU
sugestão de melhoria ao serviço pactuado.
O momento da contratação foi também um período de
forte demanda da GPM pela realização de concurso público para o cargo de médico perito, uma vez que a Perícia

argumentava que o número de médicos havia reduzido de
43 para 37, bem como o número de servidores na ativa aumentara em mais de 25.000 em um período de 10 anos. Com
a solicitação para a realização do concurso negada, a GPM
rejeitou veementemente a opção pela terceirização de parte
do atendimento pericial.
A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada
pela equipe de auditoria:

DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
Tive conhecimento prévio sobre a contratação
da RRM.
“Tive [conhecimento prévio sobre a contratação
da RRM] e me manifestei contrariamente, apontando os problemas que seriam criados.”;
“Sim [tive conhecimento prévio sobre a contratação da RRM], sabia através do D.O. da
licitação.”;
“Ninguém na GPM foi informado sobre a contratação [da RRM]. Soubemos ao sair no Diário
2¿FLDO´
“Não [tive conhecimento prévio sobre a contratação da RRM]. Tivemos conhecimento após todo
o processo montado”;
“Não houve discussão, foi uma decisão unilateral.”;
Entendo o(s) motivo(s) da contratação da
RRM.
“Suponho que [o motivo da contratação da RRM]
tenha sido para reduzir os atendimentos médicos.”;
“’Entendo’ [os motivos da contratação da RRM]
mas não aceito, pois 1 ano de pagamento para a
RRM bancaria 5 anos de salário para os peritos
pedidos pela GPM [no processo administrativo
05/000.926/2011 em que a Coordenadoria Geral
do Subsistema de Recursos Humanos da SMA
propõe abertura de concurso público para contratação de 18 médicos peritos].”;
“Não aceito os motivos [da contratação da RRM]
e acho um gasto desnecessário.”;

Q1
ITEM 33

Q1
ITEM 34

Fonte: Questionário 1 – Visão da Perícia Médica (APÊNDICE VI)
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Quadro 5: Comentários dos servidores da GPM – Subquestão
de Auditoria 1.8-1.
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Quadro 6: Comentários dos servidores de outros órgãos –
Subquestão de Auditoria 1.8-1.
DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
Entendo o(s) motivo(s) da contratação da RRM.
“Entendo até os motivos [da contratação da RRM],
mas não concordo totalmente.”;

Q3
ITEM 20

Fonte: Questionário 3 – Visão dos Outros Órgãos (APÊNDICE VI)
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3.2. Transição para o modelo de atendimento descentralizado da perícia médica foi realizada sem planejamento adequado
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Por se tratar de uma inovação, a terceirização de parte do
serviço de perícia médica requeria um melhor planejamento, envolvendo especialistas com profundo conhecimento técnico do
trabalho do médico perito. Exigiria também, um maior aprofundamento dos requisitos de processos e de sistemas que permitiriam
o bom desenvolvimento dos trabalhos neste novo cenário.
Como este procedimento não foi o adotado, a Administração
se deparou com alguns problemas que poderiam ter sido evitados. Dentre estes, destacam-se:
1. Correções de última hora em procedimentos e/ou em sistemas de informação para atender a casos não previstos no
planejamento da contratação, como:
 homogeneização de protocolos de atendimento (prazos
GHOLFHQoDFULWpULRVGHFODVVL¿FDomRGHGRHQoDV 
 PHVPR SUR¿VVLRQDO GD HPSUHVD FRQWUDWDGD DWHQGHQGR
casos assistenciais e periciais; e
 dados inseridos no sistema da contratada não foram
transferidos para o sistema de RH (Ergon).

'L¿FXOGDGHGHDFRPSDQKDUDH[HFXomRGRFRQWUDWRXPDYH]
que não foram planejados indicadores de desempenho da
contratada.
3. Falta de previsão quanto aos conhecimentos / competências técnicas necessárias para a equipe de fiscalização
do contrato acompanhar sua execução com eficácia.

$ HTXLSH GH DXGLWRULD DR UHDOL]DU D YHUL¿FDomR in loco da
execução do Contrato SMA n.º 4/2011, processado nesta Corte
de Contas sob o número 40/001.871/2012, referente à contratação da terceirização de serviços médicos na especialidade medicina do trabalho, constatou diversas irregularidades. Dentre
as quais, destacam-se:
3.3.1. Não cumprimento da implantação de pelo menos uma unidade de atendimento em cada uma das Áreas de Planejamento relacionadas no Termo de Referência.
Figura 8: Áreas de Planejamento do Município do Rio de Janeiro
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3.3. Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da RRM
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3.3.2. Número de especialidades médicas disponíveis inferior
ao exigido no Termo de Referência4 (conforme lista de médicos
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alocados às unidades de atendimento da RRM, fornecida pela equipe
GH¿VFDOL]DomRGRFRQWUDWR :
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9
Campo Grande – são oferecidas apenas as especialidades de cardiologia (2ª e 3ª feiras), neurologia (5ª feira),
ginecologia (6ª feira), e clínica geral (todos os dias);
9
Bonsucesso – são oferecidas apenas as especialidades
de ortopedia (5ª feiras), e clínica geral (todos os dias);
9
Copacabana – é oferecida apenas a especialidade de clínica geral;
9
Tijuca – são oferecidas apenas as especialidades de geriatria (2ª e 5ª feiras), ortopedia (3ª feira), e clinica geral
(todos os dias);
9
Lapa – são oferecidas apenas as especialidades de ortopedia (2ª feira), dermatologia (3ª e 6ª feiras), e clínica
geral (todos os dias); e
9
Madureira – são oferecidas apenas as especialidades de ginecologia (2ª feira), ortopedia (3ª feira), otorrinolaringologia
(5ª feira), pediatria (6ª feira), e clínica geral (todos os dias).
'L¿FXOGDGHGHDFHVVRQDXQLGDGHGHDWHQGLPHQWRGD7LMXFD

Foto 1 – Unidade Tijuca
4

Foto 2 – Unidade Tijuca

Termo de Referência, item 3.1.2.: “Deverão funcionar diariamente consultórios, devendo
abranger pelo menos as seguintes especialidade: Cardiologia; Ginecologia e Obstetrícia;
Ortopedia; Otorrinolaringologia; Psiquiatria e Clínica Geral, com horário de atendimento de
08h às 17h, de segunda à sexta-feira com capacidade mínima de 200 (duzentos) atendimentos por dia.”.

 ,QIUDHVWUXWXUD GH¿FLHQWH QDV XQLGDGHV GH DWHQGLPHQWR
por exemplo:

Foto 3 – Unidade
Campo Grande

Foto 4 – Unidade
Campo Grande

Foto 6 – Unidade Madureira

Foto 5 – Unidade
Bonsucesso
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9
inexistência de ar-condicionado / ambientes pouco ventilados – Unidades Campo Grande, Bonsucesso e Tijuca;
9
FDGHLUDVHPQ~PHURLQVX¿FLHQWH±8QLGDGHV%RQVXFHVVR7Ljuca e Copacabana; e
9
banheiros precários (vaso sem assento, caixa da descarga
destampada, sem papel higiênico, sem papel toalha, sem sabonete, ...) – Unidades Campo Grande, Centro e Madureira.

Foto 7 – Unidade Centro (Lapa)
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3.3.5. Inexistência de separação física entre os atendimentos
aos usuários da perícia médica e os atendimentos assistenciais de planos de saúde privados (Semeg, Salutar,
Assim, outros), em todas as unidades de atendimento.
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Foto 8 – Unidade Copacabana

Foto 9 – Unidade Campo Grande

3.3.6. Elevado tempo de espera para o atendimento, por exemplo:
9
detectou-se uma grande variação no tempo médio de espera entre as unidades, chegando a superar 2 (duas) horas em
Campo Grande e em Bonsucesso; e
9
casos graves não são priorizados em qualquer das uniGDGHVGHDWHQGLPHQWR)RUDPLGHQWL¿FDGDVDVVHJXLQWHV
situações: (i) servidoras com dengue esperando mais de
3 horas para atendimento na unidade de Campo Grande
e de Madureira; (ii) servidora recém operada aguardando
mais de 4 horas para ser atendida, teve que contactar a
ouvidoria da SMA para ser direcionada ao médico perito,
na unidade de Campo Grande.

Foto 10 – Unidade Bonsucesso

Foto 11 – Unidade Tijuca

9
o item 3.1.2.4 do Termo de Referência estabelece volume
mínimo de 200 atendimentos por dia;
9
o item 6.3.5 do Termo de Referência estabelece quantidade máxima de atendimentos por turno e por médico de 10
atendimentos;
9
conclui-se que cada médico pode realizar, no máximo, 20
atendimentos por dia (2 turnos), o que requer o número mínimo de 10 médicos distribuídos pelas unidades de
atendimento descentralizado, por dia; e
9
a lista de médicos designados para as unidades de
atendimento, fornecida pela Coordenadoria de Valorização do Servidor à equipe de auditoria, indica a alocação ao Contrato de apenas 9 médicos às quartas e
sextas-feiras.
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3.3.7. Número de médicos dedicados ao atendimento descentralizado inferior ao estipulado no Termo de Referência, por
exemplo:

5

Termo de Referência, item 6.3.: “Avaliar os servidores, respeitando o número determinado
GHDWHQGLPHQWRVGLiULRVGHQRPi[LPR GH] DWHQGLPHQWRVSRUSUR¿VVLRQDOPHGLFRSRU
turno, visando a realização de atendimento de qualidade.”.
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3.3.8. Ausência de médicos peritos nas unidades de atendimento, sem a tempestiva reposição, por exemplo:
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9
em 28/2/2012 na unidade de Campo Grande (previsão de 2
médicos no período de 8h às 18h) – Ausente a médica Simone Gomes Perret, sendo o atendimento efetuado por apenas
1 (um) médico. No período das 12h às 13h o atendimento
¿FRXSDUDOLVDGRHPUD]mRGDVDtGDGRPpGLFRSDUDDOPRoR
9
em 6/3/2012 na unidade de Bonsucesso (previsão de 1
médico no período de 8h às 18h) – O médico Roberto
Henrique Guedes Farias, responsável pelo atendimento,
somente compareceu às 15:30h. Foi substituído no período da manhã pelo médico André Luis G. de Montillo (de
KjVK 'HVWDIRUPDRDWHQGLPHQWR¿FRXSDUDOLVDGR
13h às 15:30h; e
9
em 9/3/2012 na unidade de Campo Grande (previsão de
2 médicos no período de 8h às 18h) – Ausente a médica
Orlandina de Paiva Martins, sendo o atendimento efetuado por apenas 1 (um) médico. No período das 12h às
KRDWHQGLPHQWR¿FRXSDUDOLVDGRHPUD]mRGDVDtGD
do médico para almoço.
3.3.9. Sistema de informação utilizado pela RRM é vulnerável
a falhas na operadora de telefonia. Por ser um sistema
web, os médicos peritos se vêem obrigados a registrar
RAC´s manuais sempre que a conexão com o servidor
web falha.
9aproximadamente 200 RAC´s manuais foram emitidos nos primeiros 10 dias de Setembro/2011 na unidade Campo Grande.
3.3.10. Incompatibilidade entre o sistema de prontuário eletrônico da contratada e o sistema de RH da Prefeitura, em
desacordo com o item 6.17 do Termo de Referência6.
9
registros de atendimento pericial efetuados pela RRM são
rejeitados pela interface com o ERGON.
6

Termo de Referência, item 6.17.: “A CONTRATADA se obriga a fornecer programa, via
ZHESDUDGLVSRQLELOL]DomRGHSURQWXiULRHOHWU{QLFR¿FDQGRSRUVXDFRQWDTXDOTXHUGHVSHsa decorrente de compatibilização do seu sistema de prontuário ao sistema de pessoal da
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – ERGON.”.

3.3.11. Falha em procedimentos adotados pela contratada, com
prejuízo ao servidor.
9
registros de Afastamento Concedido (RAC´s) elaborados
manualmente pela RRM e sem o devido registro em seu
sistema de informação, e por conseqüência, sem transferir
estes dados para o sistema de RH da Prefeitura (Ergon).
3.3.12. Protocolos de atendimento da RRM divergentes dos utilizados pela GPM.
9
prazos de licença divergentes para as mesmas patologias.

3.3.14. Atendimento pericial fora dos casos previstos na Seção
II – Da Licença para Tratamento de Saúde, da Lei n.º 94
de 14 de março de 1979, em seu artigo 89, §1º8 conforme objeto contratual. Por exemplo:
9
atendimento relativo ao Artigo 999 – Acidente de Trabalho; e
9
atendimento relativo ao Artigo 89, §2º8 – Licença superior
a 90 dias.

7

Termo de Referência, item 3.1.3.: “Além dos médicos nas especialidades no subitem
3.2, deverão compor a equipe das Unidades: 2 (dois) auxiliares de enfermagem, 2 (dois)
recepcionistas, 1(uma) copeira e 1 (um) servente para atividades gerais.”.
8
Lei 94/79, Art. 89: “A inspeção médica será feita pelo órgão próprio da Secretaria Municipal
de Administração ou por aqueles aos quais for transferida ou delegada esta atribuição.
§1º Caso o funcionário esteja ausente do Município do Rio de Janeiro, e absolutamente impossibilitado de locomover-se, por motivo de saúde, poderá ser admitido laudo de médico
SDUWLFXODUFRPD¿UPDUHFRQKHFLGDGHVGHTXHRSUD]RGDOLFHQoDSURSRVWDQmRXOWUDSDVVH
90 (noventa) dias.
§2º Ultrapassado o prazo estipulado no parágrafo anterior, somente serão aceitos laudos
H[DUDGRVSHORyUJmRPpGLFRR¿FLDOGRORFDORQGHVHHQFRQWUDRIXQFLRQiULR´
9
Lei 94/79, Art. 99: ³(PFDVRGHDFLGHQWHGHWUDEDOKRRXGHGRHQoDSUR¿VVLRQDOVHUiPDQWLdo integralmente, durante a licença, o vencimento do funcionário, correndo ainda por conta
do Município as despesas com o tratamento médico e hospitalar do funcionário, que será
realizado, sempre que possível, em estabelecimento municipal de assistência médica.”.
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3.3.13. Equipe disponibilizada nas unidades não é compatível com
o estabelecido no item 3.1.3 do Termo de Referência7.
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A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada pela
equipe de auditoria:
Quadro 7: Comentários dos servidores da GPM – Subquestão
de Auditoria 1.8-3.
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DIMENSÃO GESTÃO
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A contratação da Rede Rio Medicina (RRM) foi positiva para GPM.
“Em certa parte sim [a contratação foi positiva], mas
depois do tempo [de licença] de 90 dias, dado pela
RRM, o trabalho aumenta.”;
“A qualidade do atendimento [realizado pela RRM] é
LQVX¿FLHQWHPDVDGHVFHQWUDOL]DomRIRLSRVLWLYD´
“Estamos sofrendo efeito rebote. Quase todos os servidores estão retornando à GPM, após 90 dias de
licença na RRM. Eles [peritos da RRM] não têm critério para concessão de licença.”;
“Ao meu ver a contratação foi só para aumentar o número de [exames] admissionais que a perícia [GPM]
passaria a atender semanalmente, tanto que a nossa
meta foi a quantidade de [exames] admissionais efetuados.”;
“A contratação da RRM foi negativa p/ o nosso serYLoR2VVHUYLGRUHVIRUDPDWHQGLGRVSRUSUR¿VVLRQDLV
da rede particular, que não são médicos peritos e que
não tem compromisso c/ o município do Rio de Janeiro, aumentando o absenteísmo e criando “vícios”
entre os servidores com uma concessão de licença
médica mais frouxa e sem uma avaliação médica
mais detalhada.”;
“Em vez de contratar a RRM, sairia mais barato contratar médicos e administrativos para a perícia.”;
“O processo de contratação foi realizado sem a aprovação do corpo técnico da GPM. O receio fundado
dos peritos quanto à delegação de atividades periciais a médicos não peritos cria diversas situações
LQFRQWRUQiYHLV H YHP VHQGR FRQ¿UPDGR QR GLDD-dia...”;
“[A contratação da RRM] foi feita só para complicar.
Até hoje os recursos humanos de algumas secretarias ainda não sabem como trabalhar.”;
“Existem muitas reclamações por parte dos usuários
inclusive, agora, dizem que eram mais felizes e não
sabiam, antes da RRM.”;

Q1
ITEM 31

³2SUR¿VVLRQDOGD550QmRWHPFULWpULRVTXHRSHULWRGD
prefeitura tem para conceder licenças. Nós também não
GHL[DPRVGHVHU¿VFDLVGDSUHIHLWXUDHQRVVDYLVmRWHP
outros aspectos, pois para patologias que com 10 dias
seria uma boa licença para cura e retorno ao trabalho, a
RRM dá 30 dias para fechar logo os seus 90 dias.”;
“Foi um ato totalmente equivocado e ilegal no que
diz respeito ao médico assistencialista, o mesmo não
pode atuar como perito.”;

Q1
ITEM 31

Entendo os impactos que a descentralização do
atendimento pela RRM trouxe para o meu dia-a-dia.
“A suposta proximidade dos locais de atendimento
com as residências dos servidores se contrapõe à
inadequação dos atendimentos.”;
Entendo [os impactos da descentralização do atendimento pela RRM em meu dia-a-dia]. As licenças são
concedidas de forma mais liberal, acarretando um
péssimo hábito no usuário, que ao término dos 90
dias [de licença para tratamento de saúde], se acha
no direito de manter-se em licença médica e quiçá
ser readaptado. Esse usuário certamente prorrogaria
o contrato com a RRM.”;
“Só retrabalho, vários erros. Até os servidores também reclamam ao vir à perícia.”;
Os impactos foram o retrabalho e a discordância de
como foram realizados grande parte dos atendimentos

Q1
ITEM 36

DIMENSÃO PROCESSO
Ao me colocar na condição de usuário dos serviços da
Perícia Médica, eu prorrogaria o contrato com a RRM.
“Sim [prorrogaria o contrato com a RRM], se os pro¿VVLRQDLV>GD550@IRVVHPPHOKRUWUHLQDGRVSRVVLELlitando um atendimento de qualidade. Sugiro concurso público [para contratar médicos peritos].”;
“Não [prorrogaria o contrato com a RRM], faria concurso público [para contratar médicos peritos]. Com
o concurso teríamos condições de absorver toda a
demanda. Esta é a atribuição da perícia.”;
³6HKRXYHVVHSUR¿VVLRQDLVTXDOL¿FDGRVQD550SRderia até ser bom uma prorrogação, mas com a falta
GH FRPSURPHWLPHQWR GD 550 ¿FD GLItFLO FRQFRUGDU
com essa prorrogação.”;

Q1
ITEM 35
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DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
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“[Não prorrogaria o contrato com a RRM] O atendimento é péssimo, no mesmo local onde se faz a assistência ao doente do convênio é feito também a perícia,
o que determina um tempo muito grande de espera.”;
“O correto, no meu entendimento, seria a admissão de
médicos peritos com formação em medicina do trabalho e revisão do procedimento [de perícia médica].”;

50

Os resultados do processo de descentralização
do atendimento pela RRM foram percebidos no
dia-a-dia das operações da GPM
“Houve uma queda nos atendimentos na GPM, mas
em prejuízo dos critérios adotados por nós e na di¿FXOGDGH GH GDUPRV FRQWLQXLGDGH DR OLFHQFLDPHQWR
inicial, já que muitos deles nem tem motivação real,
HVVDTXHGDWHQGHDGLPLQXLUDR¿QGDURSUD]RPi[Lmo de licenciamento de 90 dias.”;
“A atuação da RRM está limitada a 90 dias [prazo
acumulado máximo de licenças para tratamento de
saúde concedidas pela RRM em 12 meses]. Assim, é
uma questão de tempo para que a demanda na GPM
retorne aos níveis anteriores [à contratação da RRM]
quando aumentar progressivamente o número de
servidores com mais de 90 dias de licenciamento.”;
“Resultados negativos, pois além de resolver os nossos
problemas [da GPM] temos que intervir nos da RRM.”;
“Passamos [a GPM] a ser a central de reclamação
dos servidores.”;
As mudanças que aconteceram em decorrência
da descentralização do atendimento pela RRM
geraram impactos positivos à GPM.
“Inicialmente, uma redução da demanda de BIM inicial apenas.”;
“[A descentralização do atendimento pela RRM gerou
impactos positivos] Apenas na questão de números,
deixando a desejar em termos de qualidade.”;
“A descentralização [do atendimento pela RRM]
deveria atender integralmente o periciando, e não
retornando [para ser atendido apenas pela GPM]
após 90 dias de licença para tratamento de saúde.”;
“Não percebi grandes mudanças [com a descentralização do atendimento pela RRM] no meu processo
de trabalho que pudesse ser positiva.”;
“[A descentralização do atendimento pela RRM]
Teve impactos mais negativos do que positivos.”;

Q1
ITEM 35

Q1
ITEM 40

Q1
ITEM 41

Fonte: Questionário 1 – Visão da Perícia Médica (APÊNDICE VI)

Q1
ITEM 42
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As mudanças que aconteceram em decorrência da
descentralização do atendimento pela RRM geraram impactos negativos à GPM.

“Sim [ocorreram impactos negativos], licenciamentos
extensos, aparentemente exagerados”;

“[Dentre os impactos negativos, ocorreu] muita falta
de informação tanto da RRM como das secretarias
do servidor [RH].”;

“Acho que houve uma desvalorização da perícia
médica.”;

“Não existe [impacto negativo à GPM], mas podemos traçar alguns pontos positivos e negativos. Vejamos abaixo: Analisando o impacto que a contratação da RRM causou, observamos que o [aspecto]
¿QDQFHLUR IRL PXLWR PDLV UHOHYDQWH HP UHODomR DR
trabalho realizado.
- Um perito gera produção nos afastamentos [decorrentes do] Art. 88 [licença para tratamento de
saúde] com qualidade, analisando a necessidade
de afastamento ou readaptação do servidor e logo
o reintegrando ao seu ambiente de trabalho, além
de realizar todas as demais atividades da GPM.
- Um médico da RRM, realiza afastamentos [decorrente apenas do] Art. 88 [licença para tratamento de saúde] por no máximo 90 dias e depois
esse servidor é direcionado para GPM.

Nesses 90 dias perdemos tempo, deixando de analisar a necessidade de retorno pleno ou como readaptado, chegando à GPM para ser avaliado com licença
inicial. Isso porque não há registro na RRM de como
chegou o servidor, seu exame físico e nem diagnóstico condizente com suas queixas. Logo, não temos
como continuar o trabalho realizado pelos médicos
da RRM, até porque eles têm visão assistencialista e
não pericial, por não serem médicos do trabalho.”;
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Quadro 8: Comentários dos servidores de outros órgãos – Subquestão de Auditoria 1.8-3.
DIMENSÃO GESTÃO
A contratação da Rede Rio Medicina (RRM) foi positiva para GPM.
³>$FRQWUDWDomRGD550@'L¿FXOWRXQRVVDURWLQD´
Não utilizei ainda [os serviços da RRM], mas algumas pessoas dizem que o atendimento também é
GHPRUDGRHQmRVmRDWHQGLGDVSHODHVSHFL¿FLGDGH
de cada doença.”;

Q3
ITEM 18
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DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
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Entendo os impactos que a descentralização do
atendimento pela RRM trouxe para o meu dia-a-dia.
“Para o servidor, o atendimento pela RRM facilitou o
acesso por ser próximo a sua residência e em tempo mais rápido.”;
“Aumentou o número de ofícios solicitando o acerto
de afastamentos concedidos equivocadamente pela
RRM...”;

Q3
ITEM 22

DIMENSÃO PROCESSO
Ao me colocar na condição de usuário dos serviços da Perícia Médica, eu prorrogaria o contrato
com a RRM.
“[Prorrogaria o contrato com a RRM] A rede poderia
ser ampliada para atender aos servidores que moram distantes dos postos credenciados.”;
“[Não prorrogaria o contrato com a RRM] Deveríamos ser atendidos por médicos da saúde pública.”;
As mudanças que aconteceram em decorrência
da descentralização do atendimento pela RRM geraram impactos positivos à GPM.
“[Não gerou impacto positivo] O atendimento da
GPM continua lento.”;
Fonte: Questionário 3 – Visão dos Outros Órgãos (APÊNDICE VI)

Q3
ITEM 21

Q3
ITEM 26

3.4. Fiscalização da execução do contrato de descentralização
GDSHUtFLDPpGLFDVHPRVWUDLQH¿FD]
$ HTXLSH GH DXGLWRULD DR UHDOL]DU D YHUL¿FDomR LQ ORFR GD
execução do Contrato SMA n.º 4/2011, constatou irregularidaGHVWDPEpPHPUHODomRj¿VFDOL]DomRGDH[HFXomRGRFRQWUDWR
Abaixo são apresentadas as mais relevantes:

9
RVUHODWyULRVHPLWLGRVSHOD¿VFDOL]DomRGRFRQWUDWRFXMDV
cópias compõem papéis de trabalho arquivados na 1.ª
IGE, apontam diversas irregularidades que persistiam
até abril de 2012. Destaca-se a seguir cópia de trechos
destes relatórios, emitidos em abril e dezembro de 2011,
que comprovam a reincidência da CONTRATADA no que
FRQFHUQH j GLVSRQLELOLGDGH HP Q~PHUR LQVX¿FLHQWH GH
médicos para o atendimento pericial:
º relatório n.º 01/2011, de 1/4/2011, da Equipe de Fiscalização
do Contrato SMA n.º 4/2011; e

10

Decreto nº 34.012/2011, Art. 2º - “Os atestadores de despesas deverão ser servidores do
quadro permanente do Município do Rio de Janeiro, tendo as seguintes atribuições, dentre
outras que entender necessárias:
I) ter conhecimento de todas as condições de contratação, em especial das disposições
constantes dos instrumentos convocatórios e dos termos do contrato, caso existam;
II) examinar e analisar se o serviço está sendo executado ou o material/equipamento está
sendo entregue de acordo com todas as condições de contratação;
III) propor ao ordenador de despesa aplicação de penalidade ao fornecedor/prestador de serviço em caso de atraso, inexecução ou descumprimento das condições
de contratação;
IV) no caso de serviços continuados, propor ao titular da Secretaria ou entidade as providências que permitam a instauração de procedimentos para a nova contratação com
antecedência de 90 dias;
V) acompanhar a execução da despesa em todas as suas fases. (grifos nossos).”
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)LVFDOL]DomRGRFRQWUDWRVHPRVWUDLQH¿FD]DWXDQGRHP
desacordo com o Decreto n.º 34.012/2011, em especial
no que concerne ao artigo 2º10 e incisos.
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º relatório n.º 10/2011, de 27/12/2011, da Equipe de Fiscalização do Contrato SMA n.º 4/2011.

(VWUXWXUDGD60$pLQVX¿FLHQWHSDUDUHDOL]DURDFRPSDnhamento efetivo do contrato com a RRM. Por exemplo:
9
a Coordenadoria de Valorização do Servidor - CVS, órgão
hierarquicamente superior à GPM, responsável por supervisionar a atividade de Perícia Médica, conta com apenas
2 servidores dedicados a este tema; e
9
HTXLSH GH ¿VFDOL]DomR QmR FRPSUHHQGH PpGLFRV SHULWRV
com o conhecimento técnico requerido para o acompanhamento crítico do contrato.

(TXLSHGH¿VFDOL]DomRGRFRQWUDWRQmRUHDOL]DGHIRUPDFRQWLQXDGDYLVLWDVLQORFRSDUDYHUL¿FDUDTXDOLGDGHGDH[HFXomR
do atendimento pericial descentralizado. Isto resulta na:
9
LQFDSDFLGDGHGDHTXLSHGH¿VFDOL]DomRGHSHUFHEHUDJUDvidade das falhas na prestação do serviço;
9
LQFDSDFLGDGH GD HTXLSH GH ¿VFDOL]DomR GH SHUFHEHU DV
GL¿FXOGDGHVHQIUHQWDGDVSHORVXVXiULRVGRVVHUYLoRVGHVcentralizados de perícia médica; e
9
LQFDSDFLGDGHGHLGHQWL¿FDUHSURSRUSURYLGrQFLDVTXHPHlhorem de forma efetiva o atendimento.

As impropriedades 3.4.1. e 3.4.4. também foram objeto do
relatório preliminar, processado nesta Corte de Contas sob o
n.º 40/001.871/2012, já citado no item anterior.
A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada pela
equipe de auditoria:
Quadro 9: Comentários dos servidores da GPM – Subquestão
de Auditoria 1.8-3.
DIMENSÃO GESTÃO
([LVWH FRQWUROH  ¿VFDOL]DomR GDV TXHVW}HV UHODcionadas à descentralização do atendimento pela
RRM.
“Os médicos da RRM não são peritos e concedem
licença sem critério. O cadastro é feito por funcionários administrativos.”;
³1mR >H[LVWH FRQWUROH  ¿VFDOL]DomR GDV TXHVW}HV UHlacionadas à descentralização], quando precisamos
acessar o atendimento feito pela RRM para dar continuidade dos 90 dias já concedidos, nos deparamos
com as situações mais inusitadas de licenciamento.”;
³$FUHGLWRTXHQmR>H[LVWHFRQWUROH¿VFDOL]DomRGDVTXHVtões relacionadas à descentralização] tendo em vista as
inúmeras queixas que ouço dos servidores que atendo.”;
³,QIRUPRDFKH¿DLPHGLDWDTXDQGRLGHQWL¿FRDOJXPDGLVWRUomR
porém não tenho o retorno sobre as providências tomadas.”;

Q1
ITEM 38
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3.4.4. Não foi aplicada qualquer penalidade à empresa RRM
pelo descumprimento contratual;
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([LVWHPPpWULFDVGH¿QLGDVSDUDDYDOLDURVUHVXOWDGRV
obtidos com a descentralização do atendimento pela
RRM.
“Até hoje não há como termos relatórios efetivos
para avaliação da RRM. Avaliamos erros à medida
que os servidores vão reclamando.”;
“Se estas existem, não foram divulgadas.”;
“Tudo é mensurado justamente para que num moPHQWR FRPR HVWH WLYpVVHPRV PDWHULDO VX¿FLHQWH
para mostrar e demonstrar o equívoco desta contratação [contratação da RRM].”;

Q1
ITEM 43
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DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
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6HLFRPRDFLRQDUHVWHFRQWUROH¿VFDOL]DomRFDVR
LGHQWL¿TXHDOJXPSUREOHPDUHODFLRQDGRjGHVFHQtralização do atendimento pela RRM.
³$ HTXLSH UHVSRQViYHO SRU HVWDV ¿VFDOL]Do}HV >GDV
questões relacionadas à descentralização do atendiPHQWRSHOD550@WrPVLGRH¿FLHQWHV´
“Problemas com a RRM são encaminhados para a
coordenadoria de valorização ao servidor”;
´&DVR KDMD QHFHVVLGDGH >GH DFLRQDU R FRQWUROH  ¿VFDOLzação das questões relacionadas à descentralização do
DWHQGLPHQWRSHOD550@SUH¿URUHFRUUHUDPLQKDFKH¿D´

Q1
ITEM 39

Fonte: Questionário 1 – Visão da GPM (APÊNDICE VI)

Quadro 10: Comentários dos servidores de outros órgãos –
Subquestão de Auditoria 1.8-3.
DIMENSÃO GESTÃO
([LVWH FRQWUROH  ¿VFDOL]DomR GDV TXHVW}HV UHODcionadas à descentralização do atendimento pela
RRM.
“Constantemente estamos sinalizando registros inconsistentes [efetuados pela RRM] e da demora na
correção dos dados.”;
([LVWHPPpWULFDVGH¿QLGDVSDUDDYDOLDURVUHVXOtados obtidos com a descentralização do atendimento pela RRM.
“A meu ver as licenças concedidas aumentaram.”;

Q3
ITEM 24

Q3
ITEM 28

DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
6HL FRPR DFLRQDU HVWH FRQWUROH  ¿VFDOL]DomR
FDVR LGHQWL¿TXH DOJXP SUREOHPD UHODFLRQDGR j
descentralização do atendimento pela RRM.
³>4XDQGRLGHQWL¿FDPRVDOJXPSUREOHPDHPUHODomR
à descentralização do atendimento pela RRM] Passamos e-mail para a perícia que repassa para o responsável, no entanto, os acertos não estão sendo
feitos na sua totalidade.”;
“Não tenho conhecimento de como fazer nessa siWXDomR >QHFHVVLGDGH GH DFLRQDU R FRQWUROH  ¿VFDlização relativo à descentralização do atendimento
pela RRM].”;

Q3
ITEM 25

OBSERVAÇÃO: Posicionamento do Tribunal de Contas do
Município do Rio de Janeiro em relação à
Descentralização da Perícia Médica
Considerando que as diversas irregularidades / não conIRUPLGDGHV YHUL¿FDGDV QD FRQWUDWDomR11 em questão foram tratadas minuciosamente no âmbito do processo n.º
05/000.800/201112, que versa sobre o Contrato SMA n.º
4/2011, celebrado entre a SMA e a Rede Rio de Medicina, não
será escopo do relatório de auditoria o detalhamento dos itens
3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 descritos acima.

11

A análise realizada pela equipe técnica do TCMRJ abrange não apenas a contratação da
empresa Rede Rio Medicina - RRM, mas todo o processo de:
1. planejamento da contratação;
2. formalização da contratação da Rede Rio de Medicina – RRM;
3. execução do contrato; e
¿VFDOL]DomRGRFRQWUDWR
12
O processo 05/000.800/2011 compreende, além do contrato n.º 04/2011 (relativo à
prestação de serviço de atendimento médico-pericial descentralizado, pela RRM, ao MuQLFtSLR GR 5LR GH -DQHLUR  R UHODWyULR GD YHUL¿FDomR LQ ORFR UHDOL]DGD QDV XQLGDGHV GH
atendimento da RRM e da GPM, bem como o primeiro e segundo termos aditivos ao
referido contrato.
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Fonte: Questionário 3 – Visão dos Outros Órgãos (APÊNDICE VI)
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4. A Relação do Médico Perito com seu Público Alvo
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A atuação do médico perito difere sensivelmente daquela do
PpGLFRDVVLVWHQWH2REMHWLYRGRDWHQGLPHQWRSHULFLDOpLGHQWL¿FDU
se o interessado cumpre os requisitos legais que lhe conferem direitos, dentre os quais o acesso a benefícios, a concessão de licenças ou a admissão no serviço público, por exemplo. Neste sentido, é de se esperar que o interessado apresente sua demanda
ao perito de forma a maximizar a probabilidade de obter o direito
pretendido, mesmo que para isto tenha que ocultar informações
necessárias ao correto julgamento pericial. Por outro lado, é natuUDOFRQVLGHUDUXPFHUWRJUDXGHGHVFRQ¿DQoDGRPpGLFRSHULWRHP
relação aos fatos apresentados pelo interessado, inclusive quantos aos laudos obtidos junto a seu médico assistente.
O conhecimento das normas técnicas e jurídicas, que orientam o deferimento de benefícios, é, portanto, fator fundamental
para que a relação interessado x médico perito se realize de
forma legítima e justa. Para tanto é essencial a existência e a
divulgação de protocolos de atendimento que garantam a isonomia e a clareza quanto à motivação das decisões periciais.
Durante a realização da auditoria foram constatadas impropriedades relevantes associadas aos fatos acima descritos,
apresentadas a seguir:
4.1. Protocolos de atendimentos não são seguidos e alguns se encontram desatualizados
Com o objetivo de estabelecer claramente os critérios de diagnóstico de cada doença, bem como o mecanismo para o monitoramento clínico que permita aferir a recuperação do periciando,
o protocolo de atendimento pericial é o documento fundamental
à garantia de isonomia no procedimento com vistas ao laudo do
médico perito.
Considera-se, como parte integrante dos protocolos, os critérios a serem utilizados na determinação da prioridade e da

forma de distribuição dos atendimentos direcionados aos médicos peritos da GPM.
As impropriedades relacionadas a este tópico e listadas a seJXLUIRUDPFRQVWDWDGDVQmRDSHQDVTXDQGRGDYHUL¿FDomRin loco
do atendimento pericial pela GPM, mas também como resultado
de pesquisa realizada junto aos médicos peritos desta unidade
(Questionário 2) e junto aos usuários da Perícia Médica (Questionário 4).

9
prioridade para atendimentos que deveriam seguir o proFHGLPHQWRQRUPDOEHQH¿FLDQGRDOJXQVXVXiULRVHPGHWULmento de outros; e
9
prioridade no direcionamento dos exames a alguns médicos,
enquanto outros se vêem obrigados a aguardar de forma improdutiva, para realizar atendimentos.
4.1.2. Médicos peritos realizam atendimento sem obediência a padrões estabelecidos nos protocolos ou no manual médico
pericial.
4.1.3. Risco de médicos peritos tomarem decisões distintas
para casos semelhantes, ocasionando:
9
GDQRDR(UiULRDRFRQFHGHUXPEHQH¿FLRDRTXDORVHUYLdor ou inativo não teria direito;
9
dano ao servidor ou inativo, ao ter um benefício ao qual
teria direito, negado;
9
inaptidão em casos em que o exame admissional deveria recomendar a aptidão; e
9
aptidão em casos em que o exame admissional deveria recomendar a inadmissão.
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4.1.1. Risco de a recepção da GPM privilegiar usuários ou
médicos quando da distribuição dos atendimentos,
resultando na:
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4.1.4. Pouca visibilidade / prioridade para o problema da falta de
padronização dos procedimentos de atendimento pericial
efetuados pela GPM por parte da Alta Administração do
Município, decorrente de seu distanciamento das questões operacionais afetas à atividade de perícia médica.
$$OWD$GPLQLVWUDomRGR0XQLFtSLRQmRLGHQWL¿FDD*30
como parte relevante da implementação da estratégia de
valorização do servidor.
A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada
pela equipe de auditoria:
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Quadro 11: Comentários dos médicos peritos – Subquestão de
Auditoria 2.1-1.
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DIMENSÃO PROCESSO
Utilizo protocolos de atendimento médico elaborados pela GPM.
“Buscamos trabalhar em consenso.”;
“Seria bom se existissem outros protocolos...”;
“Na maioria dos casos não se conseguiu estabelecer
protocolo, pois falta grupo técnico que possa desenvolvê-lo.”;
“Na verdade, há um manual de Perícia que não é seguido à risca pelos peritos.”;
“Não é aplicado [protocolos de atendimento médico]
pela GPM.”;
Meus colegas de trabalho (meus pares) se orientam pelos mesmos protocolos médicos de atendimento que utilizo.
“Para que 100% dos colegas possam usar os mesmos
protocolos, teríamos que ter tempo para discutirmos os
casos já que na medicina os consensos são feitos por
maioria e muitas vezes podem dizer que, cada caso é
um caso. Temos que nos atualizar a cada dia e rever
os protocolos, mas para isso precisamos nos reunir.”;
“Eventualmente os colegas precisam ser lembrados
dos protocolos...”;
³1mRKiXPFULWpULRGH¿QLGRGHDWHQGLPHQWRPpGLFR
pericial.”;

Q2
ITEM 01

Q2
ITEM 02

Fonte: Questionário 2 – Visão dos Médicos Peritos (APÊNDICE VI)

Outros órgãos de Perícia (de outros entes) se
orientam por protocolos médicos de atendimento
semelhantes aos utilizados pela GPM.
“Os protocolos [de atendimento médico] existem, toGDYLDQmRSRVVRD¿UPDUTXHVHXWLOL]DP´

Q2
ITEM 03

DIMENSÃO GESTÃO

Os protocolos médicos de atendimento se encontram atualizados.
“Atualmente, a sobrecarga de trabalho exaustiva
impede a discussão de casos e atualizações [dos
protocolos médicos]. Parte da jornada de trabalho
deveria ser destinada a estudo e atualização [dos
protocolos médicos].”;
“Precisamos de algumas atualizações [nos protocolos médicos] devido aos avanços dos tratamentos”;
Os protocolos médicos de atendimento são de conhecimento público.
“Os procedimentos administrativos de atendimento
são de conhecimento público, mas os protocolos técnicos, não, pois advêm das Sociedades Especializadas Médicas.”;
“[Os protocolos não são disponibilizados ao público em
geral] Os servidores são informados acerca dos procedimentos periciais no que diz respeito à sua demanda.”;
Os protocolos médicos de atendimento são validados por outros órgãos técnicos externos à GPM.
“As perícias são independentes, mas os Congressos
[médicos] nos mostram que todos seguem as mesmas tendências e orientações.”;
“Não submetemos nossos protocolos [médicos de
atendimento] internos à apreciação como rotina, porém buscamos acompanhar as diretrizes das Sociedades e Instituições Médicas.”;
Fonte: Questionário 2: Visão dos Médicos Peritos – APÊNDICE VI

Q2
ITEM 04

Q2
ITEM 05

Q2
ITEM 06

Q2
ITEM 07
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Participei / participo da elaboração dos protocolos
médicos de atendimento utilizados na GPM.
“[Não participei, pois] não existem protocolos médicos na GPM.”;
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Quadro 12: Comentários dos usuários da perícia – Subquestão
de Auditoria 2.1-1.
DIMENSÃO PROCESSO
Os laudos e exames médicos que apresentei ao médico perito foram analisados durante o atendimento.
“... o atendimento pericial foi extremamente satisfaWyULRLQFOXVLYHRSHULWRYHUL¿FRXFRPDPpGLFDTXH
me atendeu o meu caso.”;
“A perícia sendo na RRM facilitou o incômodo de
se ir à prefeitura, mas o atendimento está precário, tem perito que não lê os laudos e nem os exames e não dão os dias necessários para o servidor
se tratar.”;

Q4
ITEM 11
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Fonte: Questionário 4 – Visão dos Usuários (APÊNDICE VI)
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Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Desenvolver protocolos de
atendimento, revisando-os periodicamente por equipe multidisciplinar.
2. Estabelecer procedimentos de
gestão que garantam a aplicação dos protocolos por todo o
corpo médico da GPM.
3. Nomear comissão de médicos pertencentes a entidades
de reconhecida competência
técnica (ex.: INCA, Sociedade
Brasileira de Cardiologia, ...),
para opinar sobre questões
operacionais da GPM, recomendando ações corretivas.

1. Protocolos de atendimento
atualizados.
2. Efetiva aplicação dos protocolos de atendimento.
3. Atendimentos prestados de
forma homogênea, com menor
grau de subjetividade a orientar a decisãao dos médicos
peritos.
4. Maior transparência nos critérios utilizados pela GPM para
sustentar suas decisões.

4.2. Falta de isonomia na prestação do serviço de perícia médica.
A falta de isonomia pode ser constatada de diferentes maneiras: a discrepância de tempo que a GPM leva para analisar
casos semelhantes e formalizar sua conclusão e a divergência
de decisões relacionadas a casos similares.

9
processo administrativo n.º 05/000.129/1998, foi recebido
pela GPM em 29/1/2009 e o pedido deferido em 31/3/2009
– tempo total de 2 meses; e
9
processo administrativo n.º 05/506.589/2010, foi recebido
pela GPM em 18/8/2010 e o pedido deferido em 17/5/2011
– tempo total de 9 meses.
4.2.2. Divergência na concessão do benefício de isenção do
imposto de renda:
9
processo administrativo n.º 05/000.129/1998, relativo a
inativo com cardiopatia grave, que teve seu benefício concedido; e

Caso Prático 1 (Processo n.º 05/000.129/1998):
Médico otorrinolaringologista, servidor municipal
aposentado em 1998 por tempo de serviço, obteve nova
aposentadoria relativa à matrícula no Estado do
Rio de Janeiro em 2006. Esta segunda aposentadoria
decorreu de sua invalidez, em razão de ter sido
FRQVLGHUDGR WRWDO H GH¿QLWLYDPHQWH LQFDSD] SDUD R
serviço público, diagnosticado como portador de
cardiopatia isquêmica, coronariopatia isquêmica e
cardiopatia grave (pela perícia do Estado).
Em 27/1/2009, solicitou à GPM o benefício de
isenção do imposto de renda – o qual é deferido para
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4.2.1. Divergência de prazos para a concessão de isenção de
imposto de renda:
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portadores de doenças relacionadas como graves –,
com base no laudo da perícia estadual (invalidez),
o que foi deferido em 31/3/2009.
9HUL¿FDVHQHVWHFDVRRFRUUHWRSRVLFLRQDPHQWR
da GPM, ao conceder o benefício, uma vez que
cardiopatia grave se enquadra no rol das doenças
TXHRDGPLWHP5HVVDOWDVHTXHHVWHSRVLFLRQDPHQWR
PDQWpPVH FRUUHWR DSHVDU GH R FLWDGR EHQH¿FLDGR
HQFRQWUDUVHHPSOHQDDWLYLGDGHODERUDOQDLQLFLDWLYD
privada IDWR HVWH QmR LGHQWL¿FDGR FRPR HPSHFLOKR
pela legislação para a concessão do benefício.
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9
processos administrativos n.º 06/100.853/2011 e
n.º 05/508.996/2010, relativos a inativos com cardiopatia
grave, que tiveram seus benefícios negados.
Caso Prático 2 (Processo n.º 06/100.853/2011):
(QJHQKHLURVHUYLGRUPXQLFLSDODSRVHQWDGR
Conforme relatório de seu médico assistente, é
diagnosticado como cardiopata grave, uma vez que
apresentou um quadro de infarto do miocárdio sem
supradesnivelamento do segmento ST em outubro de
1982, vindo em tratamento regular para uma dis
OLSLGHPLDLPSRUWDQWHHLQVX¿FLrQFLDFRURQDULDQD
Em março de 2007, por agravamento dos sintomas
anginosos, foi submetido a uma angioplastia da
artéria coronária direita, seguida do implante
de um stent farmacológico. Em fevereiro de 2009,
por manifestar sintomas importantes de angina de
peito, foi submetido a um estudo cinecoronario
JUi¿FR TXH PRVWURX OHV}HV VHYHUDV HP WRGRV RV
principais ramos coronários. Em 12/2/2009 recebeu
uma artéria mamária esquerda e 4 pontes de veia
safena durante uma cirurgia de revascularização
PLRFiUGLFD$WXDOPHQWHDSUHVHQWDOLPLWDo}HVVLJ
QL¿FDWLYDV HP VXD FDSDFLGDGH ItVLFD GHFRUUHQWH
da doença coronariana de longa evolução.

Solicitou, em 1/8/2011, o benefício de isenção
do imposto de renda, o qual foi negado pela GPM em
9/2/2012, ou seja, seis meses após sua solicitação.
Inconformado, o requerente apresentou recurso
administrativo junto ao Secretário de Administra
ção, em 13/3/2012.

Arquiteto, servidor municipal aposentado por
tempo de serviço em 15/9/2010.
Conforme relatório de seu médico assistente, é
diagnosticado como cardiopata permanente grave, uma
vez que apresenta cardiopatia isquêmica crônica e
orovalvular aórtica de grau severo. Em janeiro de
2009, foi submetido a uma cirurgia cardíaca de re
vascularização miocárdica com 5 pontes coronárias
de artérias mamárias internas, radial e veias safe
QDVFRPWURFDYDOYDUDyUWLFDSRUSUyWHVHDUWL¿FLDO
biológica.
Solicitou, em novembro de 2010, o benefício de isen
ção do imposto de renda, o qual foi negado, em caráter
GH¿QLWLYRSHOD*30HPRXVHMDPDLVGHXP
ano após sua solicitação.

Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Desenvolver protocolos de
atendimento,
revisando-os
periodicamente por equipe
multidisciplinar.
2. Estabelecer procedimentos
de gestão que garantam a
aplicação dos protocolos por
todo o corpo médico da GPM.

1. Efetiva aplicação dos protocolos de atendimento.
2. Atendimentos prestados de
forma homogênea, com menor grau de subjetividade a
orientar a decisão dos médicos peritos.
3. Maior transparência nos critérios utilizados pela GPM para
sustentar suas decisões.
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Caso Prático 3 (Processo n.º 05/508.996/2010):
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4.3. Decisões ou procedimentos da GPM em descumprimento à Lei, Direitos e Princípios Constitucionais

No âmbito da Administração Pública, não há que se falar em
autonomia da vontade. O administrador está adstrito à Lei, a
qual expressa a “vontade geral”, manifestada pelos representantes do povo, único titular originário da coisa pública. Tendo
em conta o fato de que a Administração Pública está sujeita,
sempre, ao Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público
– e não é ela que determina o que é de interesse público, mas
somente a Lei (e a própria Constituição), expressão legítima da
YRQWDGH JHUDO ± QmR p VX¿FLHQWH D DXVrQFLD GH SURLELomR HP
Lei para que a Administração Pública possa agir; é necessária
a existência de uma Lei que imponha ou autorize determinada
atuação administrativa.13
4.3.1. A GPM tem indeferido pedidos de Isenção de IR, mesmo
quando o inativo está acometido de moléstia descrita no
Artigo 6º, XIV da Lei 7.713 de 22 de dezembro de 1988,
alterado pela Lei 8.541/92 (artigo 47), pela Lei 9250/95
(artigo 30, §2º) e pela Lei 11.052/2004. Exemplos:
9
processo administrativo nº 06/100.853/2011, relativo à solicitação de isenção de imposto de renda indeferida, sendo o
solicitante portador de cardiopatia grave; e
9
processo administrativo nº 05/508.996/2010, relativo à solicitação de isenção de imposto de renda indeferida, sendo o
solicitante portador de cardiopatia grave.
Ressalta-se que os interessados, que têm seus pedidos indeferidos sem respaldo legal, buscam o Poder Judiciário para

13
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ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente. Direito Administrativo Descomplicado. 19ª ed. ver. e atual. São Paulo: Método, 2011.

reverter a decisão administrativa com elevado grau de sucesso.
,VWRSRGHVHUYHUL¿FDGRDSDUWLUGRVGDGRVIRUQHFLGRVSHOD3URcuradoria de Pessoal do Município do Rio de Janeiro – PPE,
demonstrando que de 01/06/2009 até 31/12/2011 foram impetradas 119 ações judiciais questionando decisões da GPM.
Destas ações, até Janeiro de 2012, 33 foram encerradas, com
36% reconhecendo ilegalidade nas decisões da Perícia Médica.

4.3.3. Perícia não atende ao prazo de 10 (dez) dias estabelecidos na LOMRJ, Artigo 167, §3º e §6º, para fornecimento
de Certidão de Inteiro Teor. São comuns prazos superiores a 4 (quatro) meses para a emissão da Certidão:
9
processo administrativo nº 05/002.276/2011, relativo à
solicitação de certidão de inteiro teor emitida sem atendimento aos prazos.
4.3.4. Certidão de inteiro teor, quando emitida, não versa sobre
a integralidade dos fatos que motivaram a decisão pericial (implicando em novo pedido por parte do interessado
para emissão de cópia do laudo pericial):
9
certidão de inteiro teor n.º 56/2011, origem A/CSRH/
CVS/GPM.
9HUL¿FDVHSRUWDQWRTXHD*30YHPGHVFXPSULQGRRDUWLgo 5º, XXXIII, da Constituição Federal, que assegura a todos o
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, que serão prestadas no prazo da Lei, sob pena
de responsabilidade.14
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4.3.2. Perito não informa diretamente ao usuário, de forma precisa
e tempestiva, os motivos que sustentam sua decisão. O que
incide em pedidos de Certidão de Inteiro Teor por parte dos
interessados, sobrecarregando a máquina administrativa.

14

PAULO, Vicente e ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 5ª ed.
ver. e atual. São Paulo: Método, 2010
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Observa-se, também, o descumprimento pela GPM, do artigo
5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal, no que concerne ao não
fornecimento das informações englobadas no pedido de certidão,
o que poderá ensejar na responsabilização civil do Estado, bem
como na responsabilidade pessoal da autoridade que a denegou.
Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
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Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Que a SMA, com suporte da
Procuradoria (PADM) e de outras entidades relacionadas,
estude formas de atualizar a legislação que norteia os procedimentos utilizados pela GPM.
Busca-se, desta forma, sua
compatibilidade com os recentes avanços nas áreas médica
e jurídica, em respeito ao Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana.

1.Maior homogeneidade das decisões, em consonância com
o princípio da isonomia.
2. Maior rigor no cumprimento
da legislação.
3. Redução no número de processos judiciais decorrentes de
decisões ilegais ou arbitrárias.
4. Redução do índice de sucumbência do Município, na condição de réu em ações judiciais.

4.4. Alto grau de subjetividade na aplicação da legislação por
parte da GPM em contraposição ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
A GPM equivoca-se ao ponderar os valores que norteiam o
interesse público. O interesse público secundário de preservação
GR(UiULRpLGHQWL¿FDGRFRPRXPREMHWLYRVXSUHPRVXSHUDQGR
o interesse público primário de justiça, segurança e bem-estar
social, razão de ser do Estado. Disto resulta:
9
indeferimento de benefícios;
9
indeferimento de aposentadoria por invalidez;
9
LQGHIHULPHQWR GH SHQVmR D ¿OKR GH VHUYLGRU DFRPHWLGR
GHHVTXL]RIUHQLDFRPGH¿FLrQFLDUHFRQKHFLGDSHOR,166
em razão de a GPM não o diagnosticar como incapaz; e

Pessoa com esquizofrenia permanente, diagnosti
cada desde 1981 e em tratamento psiquiátrico no
,QVWLWXWR 3KLOLSSH 3LQHO H QD 3ROLFOtQLFD 3LTXHW
&DUQHLUR±8(5-D¿UPDQmRWHUFRQGLo}HVSDUDWUD
EDOKDU QHP SDUD SURYHU VHX VXVWHQWR XPD YH] TXH
era totalmente dependente de seu pai, servidor mu
nicipal falecido em 11/4/2008.
Em 4/8/1998, seu pai procurou o serviço social
GR 3UHYL5LR SUHRFXSDGR FRP R IXWXUR GH VHX ¿OKR
devido aos problemas psiquiátricos que apresentava,
GHVHMDQGRGHL[iORDPSDUDGRFDVRYLHVVHDIDOHFHU
Foi orientado a procurar a Defensoria Pública para
SURYLGHQFLDU D LQWHUGLomR GH VHX ¿OKR R TXH QmR
FKHJRXDVHUVROLFLWDGR
$SyVRIDOHFLPHQWRGRVHUYLGRUVHX¿OKRUHTXHUHX
SHQVmRQDFRQGLomRGH¿OKRLQYiOLGRSRUpPQmRRE
teve êxito junto à Administração Municipal, pois a
Perícia Médica assim o avaliou em 3/11/2008:
a. não possui invalidez física;
b. não possui invalidez mental;
c. não era inválido antes do óbito ocorrido em
11/4/2008;
d. no momento, não tem condição de exercer ati
vidades laborativas; e
e. sim, tem capacidade para gerir sua vida e
bens.
Sensibilizado com a situação do requerente, o Ser
YLoR6RFLDOGR3UHYL5LRRULHQWRXRDEXVFDUDVVLV
WrQFLD VRFLDO YLD ,166 TXH OKH FRQFHGHX DSRVHQWD
GRULDSRULQYDOLGH]UHFRQKHFHQGRVXDLQFDSDFLGDGHHP
14/12/2009, decorrente de esquizofrenia residual (CID
20.5).
Cabe registrar que tramita na 14ª Vara de Fazen
da Pública do Estado do Rio de Janeiro processo nº
 UHIHUHQWH j SHQVmR SRU
morte / benefícios em espécie, onde o requerente é
assistido por curadora.
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Caso Prático 4 (Processo n.º 05/506.165/2008):
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9
inaptidão de candidatos portadores de doenças, nos casos em que já são servidores públicos municipais em pleno exercício de outro cargo, mesmo quando considerados
aptos pela própria perícia para nele trabalharem, por não
entenderem ser caso de invalidez.
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Caso Prático 5 (Processo n.º 05/401.283/2011):
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Servidora municipal, em exercício desde 17/5/2002,
informou ter iniciado tratamento psiquiátrico em
2003, em função de depressão.
Posteriormente, teve constatado quadro de ins
WDELOLGDGHGHKXPRUGLDJQRVWLFDGRFRPRWUDQVWRUQR
ELSRODUOLFHQFLDQGRVHSRUPRWLYRGHVD~GHSRU
dias, obtendo alta em 25/1/2011.
Em 8/7/2011, aprovada em novo concurso público
para FDUJRVHPHOKDQWH ao já ocupado e no mesmo ór
gão, é considerada inapta em exame admissional rea
lizado em 25/8/2011. Recorre desta decisão, obtendo
UHVSRVWD GH¿QLWLYD GD *30 HP QRYHPEUR GH 
mantendo sua inaptidão.

Observa-se que em 3 de abril de 2012 foi editado o Decreto
n.º 35.390, determinando a não realização de exame admissional para concursandos que já sejam servidores municipais em
atividade, desde que não se enquadrem nas condições elencadas em seu §§1º e 2º15.

15

Decreto nº 35.390/2012, Art. 1º - “§ 1º A realização do exame médico admissional é obrigatória para os candidatos que nos últimos 5 (cinco) anos:
a) foram readaptados;
b) tenham, em algum momento, exercido suas atividades com carga horária reduzida;
c) tenham obtido licença médica no período citado no parágrafo acima, inclusive nos hipóteses previstas nos incisos IX e XIII do art. 64 da Lei nº 94, de 14 de março de 1979,
excetuados os casos descritos na Lei Complementar nº 88, de 14 de maio de 2008.
§ 2º A realização do exame médico também será exigida para admissão em cargo cujas
atribuições envolvam atividades que sejam reconhecidamente exercidas em condições
de risco, periculosidade ou insalubridade ou para cargo que apresente condições de
penosidade comprovadamente superiores àquele anteriormente exercido.”

As impropriedades relacionadas a este tópico foram, em sua
PDLRULDLGHQWL¿FDGDVQDDQiOLVHGHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRV
FLHQWL¿FDGRV j HTXLSH GH DXGLWRULD GXUDQWH HQWUHYLVWDV FRP
representantes dos órgãos que demandam os serviços de
perícia médica (ex.: Previ-Rio, SMA, SME, SMSDC e outros),
bem como com usuários diretos destes serviços. Algumas
impropriedades, no entanto, foram indicadas por meio da
aplicação de pesquisa junto aos médicos peritos da GPM
(Questionário 2) e a servidores que possuem forte integração
com a Perícia (Questionário 3). Ambas são listadas a seguir:

9
“boa saúde” Æ Termo constante do Artigo 15, VI da Lei
94/79;
9
³LQFDSDFLGDGHGH¿QLWLYD´Æ Termo constante do Artigo 71,
§2º, da Lei 94/79; e
9
“incapacitação para o trabalho” Æ Termo constante do
Artigo 92, Caput, da Lei 94/79.
4.4.2. Contradição da Perícia Médica ao decidir os casos constantes dos processos administrativos:
9
n.º 05/001.724/2010 Æ indeferimento de solicitação
de aposentadoria por invalidez, de servidora portadora
de neoplasia maligna, que foi considerada recuperável
diante do entendimento da GPM de que “em diversas
instituições públicas e privadas, são admitidos funcionários com tais patologias, notadamente aquelas em que
já há cura ou controle, com base no avanço da medicina
nestes 31 (trinta e um) anos desde a publicação da Lei
94/79 (o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Rio de Janeiro)”; e
9
n.º 05/001.667/2011 Æ inaptidão de servidora municipal
portadora de neoplasia maligna, exercendo suas funções
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4.4.1. Decisões discrepantes (subjetivas) em função da indeterminação de conceitos-chave:
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normalmente sem qualquer restrição, sendo que o novo
cargo para o qual ela foi aprovada em concurso apresenta
funções mais amenas que o atualmente ocupado. Neste caso, a GPM não aplicou o entendimento adotado no
processo n.º 05/001.724/2010, tampouco concedeu-lhe a
aposentadoria por invalidez, por considerá-la apta a exercer sua função atual.
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4.4.3. Contradição da Perícia Médica ao decidir os casos constantes dos processos administrativos:
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9
n.º 05/508.996/2010 Æ solicitação de isenção de imposto de renda indeferida, sendo o solicitante portador
de cardiopatia grave. A decisão da GPM demorou 10
meses;
9
n.º 06/100.853/2011 Æ solicitação de isenção de imposto
de renda indeferida, sendo o solicitante portador de cardiopatia grave. A decisão da GPM demorou 6 meses; e
9
n.º 05/000.120/1998 Æ solicitação de isenção de imposto de renda deferida, sendo o solicitante portador de cardiopatia grave. A decisão da GPM demorou 2 meses.
A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada
pela equipe de auditoria:

Quadro 13: Comentários dos médicos peritos – Subquestão de
Auditoria 2.2-2.
DIMENSÃO PROCESSO

Entendo que a divergência de diagnósticos médicos deve ser tratada como algo frequente e natural da prática da medicina.
“Existem diagnósticos diferenciais descritos em literatura médica e “divergências” de diagnóstico que
QmRVHMXVWL¿FDPXPGRVGRLVpHUUDGRPHVPR
“Muitas situações médicas podem se apresentar
com aspecto semelhante, e vir a confundir o diagnóstico. Várias doenças são semelhantes, muitas
YH]HVRGLDJQyVWLFRGH¿QLWLYRpGHDXWySVLD VLF ´
“Deve-se buscar uma convergência de conclusões,
embora em alguns casos o convencimento do perito não seja unânime.”;

Q2
ITEM 10

Q2
ITEM 14

DIMENSÃO GESTÃO
0LQKDFKH¿DLPHGLDWDVHSUHRFXSDHPRULHQWDUDPLPHD
meus colegas de trabalho (meus pares) sobre como proceder quando aspectos da legislação não sejam claros.
“Devido ao excesso de trabalho não temos mais
oportunidade de nos reunirmos [para receber orientações
sobre aspectos da legislação que não sejam claros].”;
“[Não há preocupação em orientar o corpo técnico de méGLFRVSHULWRV@0LQKDVFKH¿DVJHUHQWHVVmRDXVHQWHV´

Q2
ITEM 11

DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
Sou informado em tempo hábil sobre alterações
em legislação que possam afetar meu trabalho.
“Mesmo passando circulares com informes o “corre-corre”
do atendimento por vezes não permite que se pare para
ler, analisar e internalizar as alterações [em legislação].”;

Q2
ITEM 12
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Encontro-me frequentemente em situações de
dúvida quanto a aspectos jurídico / legais decorrentes de minha atividade.
“Às vezes surgem dúvidas, geralmente sanadas entre os colegas. Quando necessário nos reportamos
R¿FLDOPHQWHDRMXUtGLFRGDSUHIHLWXUD´
“Seria muito bom a perícia ter um setor jurídico próprio
[para sanar dúvidas quanto a aspectos jurídico / legais].”;
“Principalmente [em relação a dúvidas] do que é
possível jurídica e legalmente na movimentação e
adequação do servidor acompanhado pela GPM.”;
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“[Não sou informado em tempo hábil quanto a alterações
em legislação] Faltam reuniões com toda a equipe para
discussão e atualizações - foram feitas poucas em 2011.”;
“[Não sou informado em tempo hábil quanto a alterações em legislação] Geralmente necessita-se pesquisar pessoalmente.”;

Q2
ITEM 12

DIMENSÃO COMPROMETIMENTO
2EWHQKRVXSRUWHGHPLQKDFKH¿DLPHGLDWDTXDQGR
meus diagnósticos / laudos são objeto de recurso.
³(VWH³VXSRUWH´>GDFKH¿DLPHGLDWDTXDQGRPHXVGLDJnósticos / laudos são objeto de recurso] nem sempre
VLJQL¿FDTXHDFKH¿DFRQFRUGDFRPRSDUHFHUGRSHULWR¶
³>1mR REWHPRV VXSRUWH GD FKH¿D LPHGLDWD TXDQGR
meus diagnósticos / laudos são objeto de recurso,
SRLVWHPRV@FKH¿DVHJHUHQWHVDXVHQWHV´

Q2
ITEM 15
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Fonte: Questionário 2 – Visão dos Médicos Peritos (APÊNDICE VI)
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Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Que a SMA, com suporte da
Procuradoria (PADM) e de outras entidades relacionadas,
estude formas de atualizar a legislação que norteia os procedimentos utilizados pela GPM.
Busca-se, desta forma, sua
compatibilidade com os recentes avanços nas áreas médica
e jurídica, em respeito ao Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana.
2. Rigor no cumprimento da legislação.
3. Quando a legislação der margem a dúvidas, buscar a formação de um grupo de trabalho que envolva a PGM, a GPM
e a alta administração da SMA,
visando elaborar proposta de
complemento à legislação, de
forma a evitar a subjetividade e
a contradição nas decisões da
perícia médica.

1. Maior homogeneidade das decisões, em consonância com o
princípio da isonomia.
2. Maior rigor no cumprimento da
legislação.
3. Redução no número de processos judiciais decorrentes de decisões ilegais ou arbitrárias.
4. Redução do índice de sucumbência do Município, na condição de réu em ações judiciais.

Em complemento ao apontado nos itens 4.3 e 4.4, cabe salientar que o procedimento atual adotado pela GPM não favorece
a comunicação direta ao interessado, dos motivos que sustenWDP D GHFLVmR SHULFLDO $WXDOPHQWH R XVXiULR p FLHQWL¿FDGR GD
conclusão da GPM por meio do RH de seu órgão de origem, que
não dispõe de subsídios e nem de conhecimento técnico para
esclarecer qualquer dúvida ou questionamento, que naturalmente decorre de situações relevantes à vida funcional do servidor.
Neste contexto, a assessoria da SMA sugeriu à Gerência da
GPM que os procedimentos fossem revistos, no sentido de dar
“[...] oportunidade ao candidato de ter, no ato de sua ciência, os
motivos que o consideraram inapto”. A Gerência respondeu informando que “[...] os peritos sempre os informam verbalmente,
sendo fornecidas orientações de tratamento para que o candidato alcance condições de saúde para favorecer a aptidão na
instância seguinte.”.
No mesmo diapasão, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas da SMSDC (Processo Administrativo n.º 09/002.544/2010,
folhas 11-14) propôs em 27/08/2010 à A/CSRH/CAD reabrir
a discussão sobre a comunicação formal ao servidor sobre a
decisão pericial. A A/CSRH/CAD encaminhou à A/CSRH/CVS/
GPM, que se pronunciou em 8/09/2010 desfavoravelmente à
solicitação feita, sob o argumento de que “[...] a responsabilidaGHSUR¿VVLRQDOTXHGLVS}HRFyGLJRGHpWLFDPpGLFDpGHkPELWR
WpFQLFR DWRVHDWULEXLo}HVGDSUR¿VVmRPpGLFDHVFODUHFLPHQtos sobre a doença) e não burocrática. Reitero que a grande
demanda de serviços prestados pela GPM, conjuntamente com
RGp¿FLWGHUHFXUVRVKXPDQRVH[LVWHQWHQRPRPHQWRQmRQRV
dá condições de absorvermos mais demanda.”.
Pode-se depreender do acima exposto que o fato da informação não ser comunicada de forma direta, coerente e comple-
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4.5. Usuário não é informado sobre a fundamentação das
decisões médico-periciais de seu interesse
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ta aos usuários da perícia médica é recorrente e questionado
por outros órgãos da Administração, que percebem, neste pro-
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cedimento, prejuízo ao usuário. Soma-se a isto o ponto já mencionado, relativo ao grande número de pedidos de Certidões de
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Inteiro Teor, demandados à GPM, sobrecarregando a máquina
administrativa.
As impropriedades relacionadas a este tópico foram, em sua
PDLRULD LGHQWL¿FDGDV QD DQiOLVH GH SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV
FLHQWL¿FDGRV j HTXLSH GH DXGLWRULD GXUDQWH HQWUHYLVWDV FRP UHpresentantes dos órgãos que demandam os serviços de perícia
médica (ex.: Previ-Rio, SMA, SME, SMSDC e outros), bem como
com usuários diretos destes serviços. Algumas impropriedades,
no entanto, foram indicadas por meio da aplicação de pesquisa junto aos médicos peritos da GPM (Questionário 2) e a servidores de órgãos que possuem forte integração com a Perícia
(Questionário 3). Ambas são listadas a seguir:

4.5.1. Candidatos são encaminhados para Junta Médica sem
saber que se trata de recurso a uma decisão negativa já
tomada pela perícia, e sobre a qual não foram informados
em momento oportuno.
4.5.2. Sobrecarga das áreas de RH, que são incumbidas de
repassar aos usuários da Perícia Médica as decisões
periciais. Trata-se de processo desgastante, haja vista o
fato de as áreas de RH não terem condições de explicar
as decisões periciais, que, muitas das vezes, são contrárias aos interesses dos usuários.
4.5.3. Candidatos considerados inaptos só têm acesso à motivação formal da decisão pericial após requerer a certidão de inteiro teor, a qual tem sido redigida de forma
incompleta, sem relatar fielmente os dados relevantes
para a análise da questão.

4.5.4. Desrespeito à Legislação:
9Lei 12.527/11 Æ Regula o acesso a informações previsto
no inciso XXXIII do art. 5º16 , no inciso II do § 3º do art.
3717 e no § 2º do art. 21618 da Constituição Federal; e
9Decreto 13.150/94, Art. 62 Æ “Toda decisão será fundamentada, admitindo-se porém, que adote os fundamentos constantes de informação ou parecer, quando numa
ou noutro haja de basear-se”.
4.5.5. Desinteresse da gerência da GPM em melhorar o nível
de serviço.

Quadro 14: Comentários dos médicos peritos – Subquestão de
Auditoria 2.3-1.
DIMENSÃO PROCESSO
Diagnósticos / Laudos emitidos por meus colegas de
trabalho (meus pares) são devidamente motivados.
“Por vezes, o volume de trabalho impede laudos mais
detalhados com explicações sobre as conclusões.”;
A realização de meu trabalho depende de forte integração com outras áreas da Administração Municipal.
“[Sim] Necessitamos da Administração para suporte
as nossas atividades, o que não ocorre geralmente.”;
”Embora na prática não haja tal desejável e necessária integração [com os outros órgãos da Administração], por ser um órgão técnico, as outras áreas
[da Administração] são leigas e desconhecem o teor
daquilo que discordam.”;;

Q2
ITEM 16

Q2
ITEM 09

16
CFRB, Art. 5º, XXXIII - “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado;”.
17
CFRB, Art. 37, §3º, II – “o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações
sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;”.
18
CFRB, Art. 216, §2º - “Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela
necessitem;”.
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A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada pela
equipe de auditoria:
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DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
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Os usuários atendidos pela Perícia Médica são informados claramente e em tempo hábil sobre os fatos
TXHMXVWL¿FDUDPDGHFLVmRRXRGLDJQyVWLFRUHFHELGR
“Sim [os usuários são informados sobre os laudos /
diagnósticos da GPM], no caso de aptidão, inaptidão
e licenciamento. Em casos que necessitam Junta
Médica (ex: readaptação) o resultado não é dado na
hora, pois a conclusão é feita por um quarto perito.”;
“Além de informarmos verbalmente [os usuários sobre os laudos / diagnósticos da GPM], elaboramos um
documento em 2 vias, onde o usuário atesta que tomou ciência da decisão e do diagnóstico recebido...”;
“Alguns peritos são mais sucintos, outros são mais detalhistas [na elaboração de seus laudos / diagnósticos].”;
“Nem sempre é possível afirmar que as orientações fornecidas, que o perito julga claras, são inteligíveis para o servidor.”;
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Entendo não haver prejuízo de informação para os
XVXiULRV GD 3HUtFLD 0pGLFD HP VHUHP FLHQWL¿FDdos sobre os laudos / diagnósticos da GPM pelo
RH de sua área de lotação.
“[Entendo não haver prejuízo ao usuário da Perícia Médica,
SRLV@$R5+FDEHFLHQWL¿FDUDFRQFOXVmR>GD3HUtFLD0pdica], e não laudos e diagnósticos [emitidos pela GPM].”;
“[Entendo não haver prejuízo ao usuário da Perícia
Médica, pois] A perícia não emite diagnósticos. Os
servidores são informados ou pela perícia ou por
D.O das decisões quanto aos benefícios.”;
“Informações técnicas nunca podem ser repassadas
a terceiros devido ao sigilo médico.”;
“Nos casos de juntas de recurso, de readaptação etc,
a conclusão [da Perícia Médica] não se faz, por não
ser possível no mesmo dia em que o servidor é periciado, porém nos casos em que se faz necessário, o
VHUYLGRUpRULHQWDGRVREUHRSDUHFHU¿QDO´
As áreas que demandam serviços à GPM entendem e
suportam as decisões tomadas pela Perícia Médica.
“Acredito que se todas as áreas demandantes entendessem as decisões da Perícia, já teríamos conseguido concurso para perito.”;
“Não vemos apoio [para as decisões tomadas pela
Perícia Médica] fora da perícia ou conhecimento sobre nossas atividades”;

Q2
ITEM 17

Q2
ITEM 18

Q2
ITEM 08

“As outras secretarias freqüentemente negam ter conhecimento dos procedimentos necessários, próprios
da perícia.”;
“Nem sempre entendem [as decisões tomadas pela
Perícia Médica], porém na maioria das vezes, respeitam. Já houve situações de desrespeito às decisões.”;
“Em diversas situações há divergências [relacionadas às decisões tomadas pela Perícia Médica] com
quebra da autonomia da GPM.”;

Q2
ITEM 08

Fonte: Questionário 2 – Visão dos Médicos Peritos (APÊNDICE VI)

Quadro 15: Comentários dos outros órgãos – Subquestão de
Auditoria 2.3-1.

A realização de meu trabalho depende de forte integração com a GPM.
“[Sim, a realização de meu trabalho depende de forte integração com a GPM] Mas não é o que está acontecendo.”,

Q3
ITEM 30

DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
Os usuários atendidos pela Perícia Médica são informados claramente e em tempo hábil sobre os fatos
TXHMXVWL¿FDUDPDGHFLVmRRXRGLDJQyVWLFRUHFHELGR
“[Os usuários da Perícia Médica não são informados
VREUHRVIDWRVTXHMXVWL¿FDUDPDGHFLVmRRXGLDJQyVtico recebido] Muitas vezes a SMSDC é que tem que
convocar o servidor para informar a decisão.”;
“[Os usuários da Perícia Médica não são informados
VREUH RV IDWRV TXH MXVWL¿FDUDP D GHFLVmR RX GLDJnóstico recebido] Os servidores por nós atendidos
desconhecem a motivação da perícia.”;
“[Os usuários da Perícia Médica não são informados
VREUHRVIDWRVTXHMXVWL¿FDUDPDGHFLVmRRXGLDJQyVtico recebido] Principalmente nos casos de aposentadoria por invalidez e candidatos inaptos no admissional.”;
“Os candidatos reclamam muito por não saber o motivo de sua inaptidão.”
³2VXVXiULRV¿FDPPXLWRFRQIXVRVTXDQGRUHFHEHP
resposta “positiva” de um médico e ao pegarem o
UHVXOWDGR¿QDOGD-XQWDQmRHVWmRDSWRVSDUDH[HUFHU
as funções.”;

Q3
ITEM 34
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DIMENSÃO PROCESSO
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Entendo não haver prejuízo de informação para os
XVXiULRVGD3HUtFLD0pGLFDHPVHUHPFLHQWL¿FDGRV
sobre os laudos / diagnósticos da GPM pelo RH de
sua área de lotação.
“Quem deveria dar essa informação [laudos e diagnósticos da GPM] seria a Perícia Médica.”;
“A ciência dos laudos e diagnósticos deve ser dada
por quem o fez, com os motivos e argumentos técnicos para elucidação dos servidores / usuários.”;
“No caso de aposentadorias por invalidez, acredito
que os peritos deveriam comunicar [laudos e diagnósticos da GPM] diretamente ao servidor.”;

Q3
ITEM 35
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DIMENSÃO GESTÃO
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As áreas que demandam serviços à GPM entendem e
suportam as decisões tomadas pela Perícia Médica.
“Muitas vezes os servidores reclamam das decisões
tomadas pela Perícia, no que concerne às aposentadorias por invalidez e readaptações, bem como prorrogações de licenças”;

Q3
ITEM 29

Fonte: Questionário 3 – Visão dos Outros Órgãos (APÊNDICE VI)

Quadro 16: Comentários dos usuários da perícia – Subquestão
de Auditoria 2.3-1.
DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
O médico perito que me atendeu foi atencioso e
respondeu minhas perguntas esclarecendo minhas dúvidas.
“O atendimento é bom e os médicos me informaram
todo o procedimento.”;
“Só fui comunicada da minha readaptação em minha casa, 9 meses após [o atendimento]. Nem sabia pelo meu departamento que estava readaptada.
Meu Deus!!”;
“Mandaram aguardar a resposta em casa.”;
Fonte: Questionário 4 – Visão dos Usuários (APÊNDICE VI)

Q4
ITEM 12

Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Rigor no cumprimento da legislação.
2. Estabelecer procedimento para
que o usuário dos serviços periciais seja formalmente informado (por escrito, de forma clara
e detalhada) da decisão do
médico perito e da respectiva
fundamentação, no ato de seu
atendimento.
3. Capacitar os assistentes sociais
da GPM, para que auxiliem no
processo de comunicação entre médico perito e usuário.

1. Redução substancial do volume de processos com pedido
de certidão de inteiro teor.
2. Maior transparência nos critérios utilizados pela GPM para
sustentar suas decisões.
3. Usuário da perícia médica será
melhor informado sobre os motivos da decisão pericial, uma
vez que receberá esta informação diretamente da pessoa que
o examinou.
4. Retirar das áreas de RH de
origem dos usuários, a atribuição de repassar decisões da
Perícia Médica sobre as quais
eles não têm ingerência e nem
capacidade para avaliar.

4.6. Revisão das decisões periciais não é célere e tampouco
conduzida com independência
A revisão técnica das decisões periciais é um processo inWHUQRTXHQmRDGPLWHYHUL¿FDomRRXYDOLGDomRWpFQLFDSRUDXtoridade ou órgão externo à GPM. Considerando que todos os
médicos peritos são subordinados hierarquicamente ao gerente
da GPM, e que os protocolos de atendimento não são disponibilizados aos interessados (vide item 4.1), é questionável o grau
de independência da decisão de cada médico perito.
O tempo que a GPM leva para programar e realizar uma
Junta de Revisão é aproximadamente de 3 meses. ConsideUDQGRTXHDWpDGHFLVmR¿QDOGD*30SRGHPVHUQHFHVViULDV
DWp-XQWDVYHUL¿FDVHTXHRSUD]RPpGLRSDUDDFRQFOXVmRGR
processo supera os 9 meses. Isto implica em prejuízo ao inte-
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Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
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ressado de boa-fé, o qual não tem a resposta a sua demanda
GH¿QLGDHPWHPSRUD]RiYHO
As impropriedades relacionadas a este tópico foram, em sua
PDLRULDLGHQWL¿FDGDVQDDQiOLVHGHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRV
FLHQWL¿FDGRV j HTXLSH GH DXGLWRULD GXUDQWH HQWUHYLVWDV FRP
representantes dos órgãos que demandam os serviços de
perícia médica (ex.: Previ-Rio, SMA, SME, SMSDC e outros),
bem como com usuários diretos destes serviços. Algumas
impropriedades, no entanto, foram indicadas por meio da
aplicação de pesquisa junto aos médicos peritos da GPM
(Questionário 2) e a servidores que possuem forte integração
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com a Perícia (Questionário 3).
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'HPRUDGD*30HPVHSRVLFLRQDUHPFDUiWHUGH¿QLWLYR
quanto à solicitação de isenção de imposto de renda,
sendo o solicitante portador da Doença de Parkinson.
9
processo administrativo n.º 05/506.589/2010, foi recebido
pela GPM em 18/8/2010 e o pedido deferido em 17/5/2011
– tempo total de 9 meses;
4.6.2. Candidatos em exame admissional considerados inaptos
WrPLQGHSHQGHQWHPHQWHGDGHFLVmR¿QDOGHVHXHYHQWXDOUHFXUVRVXDRUGHPGHFODVVL¿FDomRSUHMXGLFDGDXPD
vez que não é possível paralisar o andamento do concurso por prazo tão extenso quanto ao atualmente imposto
pela GPM.

A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada pela
equipe de auditoria:
Quadro 17: Comentários dos médicos peritos – Subquestão de
Auditoria 2.4-1.
DIMENSÃO RECURSOS HUMANOS

“Há falta de médico para a realização de junta com
SUR¿VVLRQDOGLIHUHQWHGDVMXQWDVLQLFLDLV>HPHVSHFLDO
no caso de psiquiatras].”;
“Caso tenham necessidade os peritos solicitam exames complementares e / ou pareceres especializados que possam corroborar na conclusão [sobre
questões médicas mais complexas].”;

Q2
ITEM 19

Q2
ITEM 19

DIMENSÃO PROCESSO
A GPM considera a participação de órgãos técnicos (médicos) externos à Administração Municipal na revisão de suas decisões.
“Os órgãos [médicos] considerados [na revisão das
decisões da GPM] são principalmente as Sociedades Brasileiras das especialidades.”;
”Os laudos dos médicos assistentes servem de subsídio para a nossa conclusão, mas não interferem
nas mesmas.”;
“Em alguns casos não são levados em consideração
os pareceres de outros médicos [externos à GPM].”;
“Em muitos casos não há o acatamento do parecer
HPLWLGRSRUSUR¿VVLRQDOH[WHUQRDRVHWRU>j*30@´

Q2
ITEM 21

Fonte: Questionário 2 – Visão dos Médicos Peritos (APÊNDICE VI)
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As Juntas de Revisão são capazes de decidir com
segurança sobre questões médicas mais complexas que se apresentem.
“As juntas de revisão poderiam decidir [sobre questões médicas mais complexas] de forma mais adequada se tivéssemos mais especialistas, como por
exemplo, otorrino, cardiologista, e até neurologista.”;
“Sentimos muita falta de algumas especialidades
como otorrino e neurologista.”;
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Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
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Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1.Que a alta administração da
SMA estude a criação de uma
comissão / junta composta de
representantes técnicos de
entidades médicas de renome
externas à GPM, que possam
orientar e sugerir procedimentos, e revisar decisões periciais
com independência.
2. Que o horário de trabalho de
cada médico perito seja efetivamente cumprido, sem que
se admita a “pulverização” das
horas trabalhadas em períodos mínimos que se apresentem impraticáveis ou contraproducentes.
3. Realização de concurso público para médico perito, com
foco nas especialidades de
maior demanda.

 0DLRU H¿FiFLD GR DWHQGLPHQWR
pericial, com a resolução de
casos complexos por médicos
peritos com a especialidade indicada.
 0DLRUH¿FLrQFLDGRDWHQGLPHQto pericial diante da redução
do tempo para revisão das decisões periciais, em função do
aumento de capacidade (maior
disponibilidade e melhor alocação dos médicos).
3. Redução do número de recursos administrativos e/ou de
ações judiciais.

5. Capacidade da Perícia Médica em oferecer um Serviço de Qualidade

$ *30 D¿UPD QmR WHU RV UHFXUVRV KXPDQRV QHFHVViULRV
para executar adequadamente algumas de suas atribuições
estabelecidas nos Decretos nº 5, de 2/5/197519, nº 8.450, de
5/5/198920, e nº 18.475, de 27/3/200021. Exemplos:
9
SHU¿OSUR¿VVLRJUi¿FRSUHYLGHQFLiULR
9
assistência técnica à Procuradoria Geral do Município PGM;
9
SHULWRGR0XQLFtSLRSDUD¿QVMXGLFLDLV
9
HVWXGRVSDUDLGHQWL¿FDomRGDVFDXVDVRXDJHQWHVGHDFLGHQWHVGHWUDEDOKRGRHQoDVSUR¿VVLRQDLVHGRDEVHQWHtVmo médico;
9
estudos e pesquisas sobre higiene e segurança do trabalho, patologia ocupacional e fadiga do trabalho; e
9
estudo do índice de morbidade nas diversas categorias
funcionais, bem como suas causas e o meio de evitá-las.
Algumas impropriedades foram também indicadas por
meio da aplicação de pesquisa junto aos servidores da GPM
(Questionário 1) e aos servidores que possuem forte integração
com a Perícia (Questionário 3).

19

Decreto nº 5, Capítulo II, Seção I, item 6 - Dispõe sobre a estrutura orgânica da SMA.
Decreto nº 8.450 de 5/5/1989, Anexo - Dispõe sobre a estrutura orgânica da SMA.
21
Decreto nº 18.475 de 27/3/2000, Art. 1º - Regulamenta a periodicidade da avaliação pericial do exercício de atividades em condições insalubres e perigosas;
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5.1. Atribuições previstas na Legislação não são plenamente
realizadas

20
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5.1.1. Índice de sucumbência do Município, na condição de
réu em ações judiciais superior ao desejado. Dentre outros fatores, isto decorre da ausência do médico perito
da GPM quando da realização da perícia determinada
SHOR MXt]R PRPHQWR HP TXH SRGHULD LQÀXHQFLDU WHFQLcamente o perito judicial na avaliação do autor da ação.
Cabe alertar para o apontado no item 4.3.1.
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5.1.2. Licenças médicas que poderiam ter seu volume reduzido
caso um programa efetivo de medicina preventiva fosse
implantado nos órgãos do Município.
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5.1.3. Possível prejuízo ao Erário em razão da antecipação
de aposentadorias em função da alegada insalubridade
do ambiente de trabalho – processo administrativo n.º
09/005.897/2009 (Síntese da avaliação atuarial relativa
ao impacto da antecipação de aposentadoria especial):
9
trata-se dos auxiliares e técnicos de enfermagem do Município, que, via Mandado de Injunção nº 1687 impetrado
pelo sindicato da categoria, requereram o direito à aposentadoria especial. Somente esta classe de servidores
UHSUHVHQWDULD HP  XP Gp¿FLW DWXDULDO GD RUGHP GH
R$ 38 Milhões.

A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada pela
equipe de auditoria:
Quadro 18: Comentários dos servidores da GPM – Subquestão
de Auditoria 1.1-1.
DIMENSÃO RECURSOS
Tenho as habilidades necessárias para exercer
bem as minhas atribuições.
³6LP¿]YiULRVFXUVRVTXHPHFDSDFLWDUDPHH[HUoR
qualquer atividade a mim solicitada”;
“Por meus próprios méritos, porque pela gerência e SMA estaria estagnado(a). Não temos apoio
nem cursos...”;

Q1
ITEM 02

Sou informado em tempo hábil sobre decisões
que afetem a realização de meu trabalho.
³DFKH¿DPHLQIRUPDVREUHTXDOTXHUDWLYLGDGHRX
alteração no serviço a ser realizado.”;
“... muitas vezes percebo divergência de orientação
por parte da gerência e me sinto inseguro(a) nas
orientações aos servidores.”;
“Às vezes, sei dos admissionais em cima da hora...”;

Q1
ITEM 03

6RXRXYLGRSHODFKH¿DLPHGLDWDQDVPLQKDVVXgestões ou reclamações.
“Algumas colocações e solicitações não têm eco
junto à gerência. Existe uma preocupação em que
realizemos os atendimentos, ou seja, imediatismo.”;
³$FKH¿DLPHGLDWDpWRWDOPHQWHSDUFLDO8VDGHFULtérios pouco claros para concessão de certos benefícios a alguns funcionários.”;

Q1
ITEM 04

Fonte: Questionário 1 – Visão da Perícia Médica (APÊNDICE VI)
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DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
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Quadro 19: Comentários dos outros órgãos – Subquestão de
Auditoria 1.1-1.
DIMENSÃO COMUNICAÇÃO
Tenho conhecimento de todas as atribuições que
cabem à Gerência de Perícias Médicas - GPM.
“Não estão disponíveis [as atribuições] no portal da
Coordenadoria Especial de Gestão Institucional –
CEGI- (SICI) como o restante da PCRJ.”;

Q3
ITEM 01

Fonte: Questionário 3– Visão dos Outros Órgãos(APÊNDICE VI)
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88

Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Que a alta administração da
60$ LGHQWL¿TXH H SURSRUcione os meios necessários
para que a GPM cumpra as
atribuições determinadas na
legislação.
2. Que a SMA, com suporte da
Procuradoria (PADM) e de
outras entidades relacionadas, estude formas de atualizar a legislação que norteia
os procedimentos utilizados
pela GPM. Busca-se, desta
forma, sua compatibilidade
com os recentes avanços nas
áreas médica e jurídica, em
respeito ao Princípio Constitucional da Dignidade da
Pessoa Humana.

1. Melhoria nas condições de trabalho dos servidores:
melhoria da higiene e segurança do trabalho;
redução da patologia ocupacional e fadiga do trabalho; e
redução do absenteísmo
médico;
2. Preservação do erário no que
concerne a:
redução no número de processos judiciais decorrentes de decisões ilegais ou
arbitrárias; e
redução do índice de sucumbência do Município,
na condição de réu em
ações judiciais.

5.2. Carência de médicos na quantidade e com as especialidades demandadas pelos usuários da Perícia Médica
O último concurso público para cargo de médico perito do
município foi realizado em 2001, resultando no quantitativo de

Tabela 1 – Relação de especialidades médicas da GPM
Médicos Atualmente na GPM
Especialidade Qtde.

Expectativa do Novo Concurso
Especialidade Qtde.

Clínica Médica

Clínica Médica

5

Psiquiatria

4

Psiquiatria

22
4

Cardiologia

4

Cardiologia

3

Ortopedia

1

Ortopedia

4

Oftalmologia

1

Oftalmologia

--

Pediatria

1

Pediatria

--

Ginecologia e Obstetrícia

4

Ginecologia e Obstetrícia

--

Otorrinolaringologia

--

Otorrinolaringologia

2

Total

37

Total

18

Outro fator a reforçar a proposta de concurso foi o forte aumento da demanda por exames admissionais, que superaram
a marca de 14.000 exames em 2011, conforme evolução apresentada a seguir.
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SUR¿VVLRQDLVSDUDDWHQGHURQ~PHURHVWLPDGRGHVHUYLGRUHV8PDGpFDGDGHSRLVpSRVVtYHOD¿UPDUTXHDFDUJDGH
trabalho individual por perito aumentou em 60%, pois o quanWLWDWLYR DWXDO p GH  SUR¿VVLRQDLV GHGLFDGRV DR DWHQGLPHQWR
de aproximadamente 90.000 servidores. Este cenário é preocupante, também, pelo fato de 80% dos médicos ter mais de 50
anos de idade.
Como resposta a esta situação, a Coordenadora da Coordenadoria Geral do Subsistema de Recursos Humanos da SMA,
por meio do processo administrativo n.º 05/000.926/2011, em
22 de abril de 2011, propôs ao Senhor Secretário de Administração a abertura de concurso para o cargo de médico perito,
GHIRUPDDGLVSRQLELOL]DUQRYRVSUR¿VVLRQDLVQDVVHJXLQWHV
especialidades, de forma a reforçar a atual equipe da GPM:
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*Ui¿FR – Exames Admissionais – Acumulado (2011)
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Em outubro de 2011, a Comissão de Programação e Controle da Despesa – CODESP, votou favoravelmente pela realização do concurso, condicionando-o à adequação orçamentária para atender às despesas em questão. Uma vez que esta
despesa não havia sido prevista para 2011 e nem havia sido
inserida no projeto de Lei Orçamentária para 2012, e que para
este ano foram autorizados somente os concursos nas áreas de
saúde, educação e guarda municipal, a Coordenadoria Geral
do Subsistema de Recursos Humanos da SMA considerou este
fato inviabilizador da realização do concurso.
1mRREVWDQWHRSRVLFLRQDPHQWRGD*30QRVHQWLGRGHD¿UPDUVHURQ~PHURGHPpGLFRVSHULWRVLQVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHU
a demanda atual, a equipe de auditoria não tem base técnica
SDUDD¿UPDUGHIRUPDLQHTXtYRFDSRUPHLRGHLQGLFDGRUHVJHrenciais (inexistentes na GPM), ser o quantitativo de 18 vagas
SDUD PpGLFRV SHULWRV LQLFLDOPHQWH UHTXLVLWDGDV  VX¿FLHQWH RX
mesmo necessário para o equilíbrio da carga de trabalho atualmente imposta ao órgão.
Cabe ressaltar que na relação de médicos peritos apresentada pela Coordenadoria de Recursos Humanos da SMA, consta o
quantitativo de 38 médicos peritos em atividade regular na GPM.
Ocorre que a lista de médicos fornecida pela GPM indica a lotaomRGHDSHQDVSUR¿VVLRQDLV$RHIHWXDURFUX]DPHQWRGHVWDV

LQIRUPDo}HVYHUL¿FRXVHTXHRPpGLFRHPTXHVWmRpGDHVSHcialidade Psiquiatria, constante da relação de especialidades necessárias apontadas na proposta inicial de concurso público.
Algumas impropriedades, no entanto, foram indicadas por
meio da aplicação de pesquisa junto aos servidores da GPM
(Questionário 1) e aos servidores que possuem forte integração
com a Perícia (Questionário 3).

5.2.2. Potencial prejuízo ao Erário, pois a alegada carência
de médicos não é demonstrada inequivocamente, com
EDVHHPLQGLFDGRUHVWpFQLFRVPDVD¿UPDGDSRUXPD
avaliação qualitativa da GPM. O prejuízo ao Erário decorreria, então, da possível desnecessidade:
9
licenciamento “preventivo” concedido a servidores que
precisem aguardar atendimento por perito especializado;
9
WUDEDOKRDRV¿QDLVGHVHPDQDSRUSDUWHGD*30GHIRUma a atender a demanda por exames admissionais; e
9
terceirização de parte do atendimento pericial.
A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada pela
equipe de auditoria:
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5.2.1. Usuário da Perícia Médica não recebe atendimento devido por falta de especialidade médica condizente com
a patologia apresentada.
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Quadro 20: Comentários dos servidores da GPM – Subquestão
de Auditoria 1.2-1.
DIMENSÃO RECURSOS
([LVWHP UHFXUVRV KXPDQRV VX¿FLHQWHV H[HUFHQdo as atividades gerenciais da GPM.
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([LVWHP UHFXUVRV KXPDQRV VX¿FLHQWHV H[HUFHQdo as atividades-meio (administrativas) da GPM.
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([LVWHP UHFXUVRV KXPDQRV VX¿FLHQWHV H[HUFHQGR DV DWLYLGDGHV¿P PpGLFRV IRQRDXGLyORJRV
assistentes sociais) da GPM.
“Faltam médicos peritos tanto na execução quanto
QD JHUrQFLD RQGH RV FDUJRV GH FKH¿D IRUDP GL]Lmados ao longo do tempo.”;
“Faltam médicos e especialistas em áreas importantes para melhor desenvolvimento do trabalho, além
de administrativos preparados ou formados em áreas de administração.”;
“Existem recursos humanos nas atividades gerenFLDLVGHIRUPDH[FHVVLYD+iFKH¿DHPH[FHVVR´
“Existe uma sobrecarga no que diz respeito ao serviço
VRFLDO2Q~PHURGHJHUHQWHVpVX¿FLHQWHDRPHXYHU´
“Faltam médicos, peritos, fonos e assistentes sociais para absorver a demanda crescente.”;
“Estamos um longo tempo [10 anos] sem concurso, mal utilizados, sobrecarregados, envelhecendo e adoecendo...”;

Q1
ITENS
05, 06 e
07

DIMENSÃO COMPROMETIMENTO
Percebo um grau de dedicação elevado das pessoas
que trabalham nas atividades gerenciais da GPM.
“Todos os componentes da gerência são comprometidos...”;
“A minoria. Não fazem ao menos a carga horária de
uma matrícula.”;
“Alguns servidores que desempenham atividades
gerenciais deveriam estar executando outras tareIDVFRPRPpGLFRGDDVVLVWrQFLDSRLVQmRWrPSHU¿O
para os cargos [gerenciais] ocupados.”;

Q1
ITEM 08

Percebo um grau de dedicação elevado das pessoas que trabalham nas atividades-meio (administrativas) da GPM.
“Falar que não há dedicação é desmerecer o trabalho de muitos; mas negar a existência de um grupo
preconceituoso que não quer nada com trabalho,
que deixa sua análise ser conduzida por outro...”;
“Muitos médicos são agraciados pela gerência. Faltam, não têm comprometimento com o trabalho.
Muitos atendem de qualquer forma, prorrogam licença sem critério, etc...”;

Q1
ITEM 09

Fonte: Questionário 1 – Visão da Perícia Médica (APÊNDICE VI)

DIMENSÃO RECURSOS
([LVWHP UHFXUVRV KXPDQRV VX¿FLHQWHV H[HUFHQdo as atividades gerenciais da GPM.
“Segundo respostas as nossas demandas, o setor
LQIRUPDTXHVHHQFRQWUDGH¿FLWiULR´

Q3
ITEM 02

DIMENSÃO RECURSOS
Percebo um grau de dedicação elevado das pessoas que trabalham nas atividades gerenciais da
GPM.
Percebo um grau de dedicação elevado das pessoas que trabalham nas atividades-meio (administrativas) da GPM.
Percebo um grau de dedicação elevado das pesVRDVTXHWUDEDOKDPQDVDWLYLGDGHV¿P PpGLFRV
Fonoaudiólogos, assistentes sociais) da GPM.
³([LVWH XPD GL¿FXOGDGH JUDQGH GH FRQWDWR FRP RV
gestores e uma demora na resolução de problemas...”;
“Há demora no atendimento de ofícios e e-mails pedinGRUHWL¿FDomRGHOLFHQoDV´

Q3
ITENS 05,
06 e 07
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Quadro 21: Comentários dos outros órgãos – Subquestão de
Auditoria 1.2-1.
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“Os administrativos não são receptivos e passam
informações incorretas aos usuários...”;
³([LVWHPXLWRPDLVGL¿FXOGDGHGHFRQWDWRFRPHVVHV
SUR¿VVLRQDLVSDUDDMXVWDPHQWRGHVLWXDo}HVGHVHUvidores com problemas para adequação e ‘reambiência’ no trabalho...”;

Q3
ITENS 05,
06 e 07

Fonte: Questionário 3 – Visão dos Outros Órgãos (APÊNDICE VI)

Quadro 22: Comentários dos usuários da perícia – Subquestão
de Auditoria 1.2-1.
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DIMENSÃO RECURSOS
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Meu atendimento foi realizado por um médico
com a especialidade que necessito.
“O meu caso foi acidente automobilístico. O médico
neurocirurgião me acompanha em plano de saúde.
O perito, na prefeitura, é ortopedista, o que não deveria ser.”;
“O médico que me atendeu não era especialista sobre
o assunto...”;
“Estou tratando um câncer e a médica me encaminhou para um psiquiatra...”;
“Gostaria que o carimbo do médico indicasse sua
especialidade.”;
“Poderia haver maior clareza na análise dos exaPHV DSUHVHQWDGRV EHP FRPR D LGHQWL¿FDomR GR
médico-perito e sua especialidade. Como saberei
se quem me avaliou na junta é um especialista?”;
Fonte: Questionário 4 – Visão dos Usuários (APÊNDICE VI)

Q4
ITEM 08

Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Que o horário de trabalho de
cada médico perito seja efetivamente cumprido, sem que
se admita a “pulverização” das
horas trabalhadas em períodos mínimos que se apresentem impraticáveis ou contraproducentes.
2. Que a gerência da GPM realoque os médicos em trabalho
administrativo, de forma a priorizar o trabalho de atendimento
aos usuários / servidores.
3. Realização de concurso público para médico perito, com
foco nas especialidades de
maior demanda.
4. Retorno de servidor cedido à
GPM em razão da carência de
pessoal / especialidade.

0DLRU H¿FiFLD GR DWHQGLPHQWR
pericial, com a resolução de
casos complexos por médicos
peritos com a especialidade indicada.
2. Redução do tempo de espera
por atendimento pericial, em
função do aumento de capacidade (maior disponibilidade e
melhor alocação dos médicos).
3. Economia no que tange:
 a dispensa da terceirização
dos serviços médico-periciais;
 a redução / eliminação no número de licenças “preventivas” que objetivem o reagendamento do atendimento por
perito especializado; e
 a dispensa do trabalho aos
¿QDLVGHVHPDQD

5.3. Elevado tempo de espera para o atendimento e para o
agendamento de Junta Médica

Não obstante a pesquisa qualitativa realizada junto aos usuários do serviço de perícia (Figura 25) indicar que o tempo de
espera para o atendimento é razoável, ressalta-se que o resultado representa a média das respostas obtidas nos questionários. Em análise mais aprofundada destas e durante as visitas
LQORFRUHDOL]DGDVSHODHTXLSHGHDXGLWRULDIRLSRVVtYHOYHUL¿FDU
uma forte oscilação do tempo de espera, sendo alguns usuários
atendidos com presteza, enquanto outros chegam a aguardar
PDLVGHKRUDVVHPTXHLVWRVHMXVWL¿TXHSRUTXDOTXHUDYDOLDção de gravidade ou prioridade de atendimento.
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Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
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A melhora do atendimento, na visão da gerência da GPM,
seria obtida com a contratação de novos médicos peritos, por
meio de concurso público. Ocorre que a equipe de auditoria veUL¿FRXTXHDFDUJDKRUiULDGHKVHPDQDSRUPDWUtFXODSDUD
SHULWRVVHPFDUJRR¿FLDOL]DGDSRUPHLRGRSURFHVVRDGPLQLVtrativo n.º 05/000.240/2003, não vem sendo cumprida. Já a
carga horária para os médicos que ocupam cargos isolados de
SURYLPHQWRHPFRPLVVmRHIXQo}HVJUDWL¿FDGDVVHJXQGRD/HL
n.º 1.680/1991, art. 29, parágrafo único22, somaria 40h/semana,
com a possibilidade de acumular com a carga horária de outra
matrícula, resultando no total de 64h/semana, o que também
não é cumprido.
Neste ponto, é importante destacar que, em função do elevado número de contratações do Município, a carga de trabalho imposta à GPM elevou-se. Como resposta a este contexto,
e sob a alegação de que não dispõe de médicos peritos em
Q~PHURVX¿FLHQWHDXQLGDGHYHPUHDOL]DQGRH[DPHVDGPLVVLRQDLV HP UHJLPH GH KRUDH[WUD DRV ¿QDLV GH VHPDQD PHdiante remuneração do órgão responsável pela realização do
concurso.
Questiona-se a realização deste trabalho em regime de hora-extra, haja vista que a carga horária padrão e obrigatória não
vem sendo cumprida pelos médicos da GPM.
As impropriedades relacionadas a este tópico foram, em sua
PDLRULDLGHQWL¿FDGDVQDDQiOLVHGHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRV
no cruzamento de dados do sistema de Perícia Médica (Hygia),
e na aferição da presença ao longo do trabalho de auditoria.
Algumas impropriedades, no entanto, foram indicadas por meio
da aplicação de pesquisa junto aos servidores da GPM (Questionário 1) e de outros órgãos (Questionário 3), e aos médicos
peritos da GPM (Questionário 2).

22
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Lei n.º 1.680/1991, art. 29, parágrafo único: “A jornada de trabalho dos ocupantes de
FDUJRVLVRODGRVGHSURYLPHQWRHPFRPLVVmRHIXQo}HVJUDWL¿FDGDVpGHRLWRKRUDVGLiULDV
e quarenta horas semanais, sem prejuízo da possibilidade de sua convocação sempre que
o exigir interesse do serviço.”.

$ORFDomRLQH¿FLHQWHGRVPpGLFRVSHULWRV
9
aproximadamente 1/5 dos médicos peritos não alocados
em atividades de atendimento; e
9
insatisfação de parte do corpo técnico de médicos peritos, que se sente sobrecarregado por realizar atividades
que poderiam ser efetuadas por médicos que se encontram dedicados a outras atividades não relacionadas ao
atendimento.

9
o quadro de horário dos médicos peritos em exercício forQHFLGRSHODJHUrQFLDGD*30QmRUHÀHWHDUHDOLGDGHH
9
diversos médicos sem previsão de horário de almoço,
sendo que durante a aferição do cumprimento de horáULRV D MXVWL¿FDWLYD GD JHUrQFLD SDUD DOJXPDV DXVrQFLDV
era o intervalo para almoço.
5.3.3. Médicos peritos sem utilizar o sistema Hygia por longos
períodos:
9
o sistema Hygia é fundamental para as atividades da perícia. Todo o médico perito tem sua senha individual para
acessá-lo, pois ele é necessário para a documentação de
qualquer informação pericial;
9
a partir de seu log de transações foi elaborada planilha
indicativa da utilização diária do sistema ao longo do ano
de 2011, para cada médico da GPM; e
9
a análise individualizada da planilha para cada médico,
LGHQWL¿FDSHUtRGRVGHQmRXWLOL]DomRGRVLVWHPDHPGLDV
informados como de trabalho pelo quadro de horários
fornecido pela gerência da GPM. Esta falta de registro
WDPEpPQmRpMXVWL¿FDGDSRUIpULDVRXOLFHQoDV$SODQLOKD
encontra-se detalhada no Apêndice V.
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5.3.2. Gerência não aplica um controle efetivo sobre o cumprimento da carga horária por parte dos médicos peritos:
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5.3.4. Gerente da GPM comparece ao trabalho, em regra, após
15h. Cabe ressaltar que o a perícia abre suas portas para
atendimento às 7h e fecha às 16:30h.
A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada
pela equipe de auditoria:
Quadro 23: Comentários dos servidores – Subquestão de Auditoria 1.3-1.
DIMENSÃO PROCESSO
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Considero razoável o tempo de espera para que o
usuário seja atendido na GPM.

98

Q1
ITENS
12 e 13

O tempo de espera para que o usuário seja atendido na GPM tende a se reduzir.
“Poderia ser melhor se tivéssemos mais peritos...”;
“Devido aos servidores há mais de 90 dias licenciados pela RRM estarem indo para a GPM, a tendência é aumentar o tempo de espera.”;
“Os servidores atendidos pela GPM reclamam do
atendimento...”;
“Acho difícil [a redução do tempo de espera], pois a chamada de candidatos é grande e uma sobrepõe à outra”;

Q3
ITENS 08
e 09

Os usuários estão bem informados sobre o que
devem apresentar para serem atendidos.
“Os setores de recursos humanos das diversas secretarias nem sempre orientam corretamente. A GPM
divulga os procedimentos sempre que há espaço.”;

Q1
ITEM 15

Ao serem recepcionados na Perícia Médica, em caso
de retorno, servidores são direcionados para qualquer perito disponível.
Ao serem recepcionados na Perícia Médica, em caso
de exigência, candidatos em exame admissional são
direcionados para qualquer perito disponível.
“Na maior parte [dos casos de retorno] sim, exceto
quando precisamos de parecer especializado.”;
“Sim [os casos de retorno são direcionados para
qualquer perito], pela falta de perito exclusivo: zero
otorrino, um ortopedista, um psiquiatra”;
“São os mesmos [peritos que realizaram o primeiro
atendimento] escolhidos, por trabalharem mais.”;
“Serão direcionados [os casos de candidatos em exigência]
para o perito que solicitou que fosse cumprida a exigência.”;

Q1
ITENS
16 e 17

Fonte: Questionários 1 e 3 – Visão da Perícia Médica e dos Outros Órgãos
(APÊNDICE VI)

Quadro 24: Comentários dos usuários da perícia – Subquestão
de Auditoria 1.3-1.
DIMENSÃO PROCESSO

O pré-atendimento se deu de forma rápida, organizada e respeitosa (número de atendentes é adeTXDGRDXVrQFLDGH¿ODV 
³6HPSUHHQFRQWUDPRV¿ODQRSULPHLURDWHQGLPHQWR´
“Faltam atendentes. A espera para mim foi difícil, pois
WHQKRGL¿FXOGDGHGH¿FDUHPSpSRUPXLWRWHPSRWHQKR
problema de coluna (3 hérnias de disco e lombalgia).”;
“Muito pequeno o número de atendentes, o que ocaVLRQRX¿ODVHXPDFHUWDGHPRUD´
O tempo de espera até o atendimento pelo médico
perito foi razoável.
“Fui atendido com presteza e rapidez.”;
³2DWHQGLPHQWRFRPFHUWH]D¿FRXPDLViJLOHPHOKRU+i
alguns anos, precisei do serviço e houve muita demora.”;
“Os médicos são competentes, mas o atendimento
é demorado.”;
“No atendimento de hoje foi muito rápido, pois só era com
a fono, mas nos outros dias já levei mais de 3 horas.”;
³1HVWDGDWDWLYHXPDWHQGLPHQWRUiSLGRHH¿FLHQWH
porém, em Abril/2011 precisei de atendimento e estive aqui 24 horas após uma cirurgia ginecológica. Esperei 3 horas para o atendimento, mesmo informando que havia realizado a cirurgia no dia anterior.”;
Fonte: Questionário 4 – Visão dos Usuários (APÊNDICE VI)

Q4
ITEM 05

Q4
ITEM 06

Q4
ITEM 07
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2VDWHQGHQWHVLGHQWL¿FDPXVXiULRVFRPGRHQoDV
infecto-contagiosas ou de maior gravidade, separando-os e priorizando seu atendimento.
“Os idosos e com dengue não têm prioridade...”;
“Só notei separação de atendimento entre clínica geral e ortopedia.”;
³>2V DWHQGHQWHV@ TXDVH QXQFD >LGHQWL¿FDP XVXiULRV
com doenças infecto-contagiosas ou de maior gravidade]. Só quando é visível.”;
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Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
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Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Que o horário de trabalho de
cada médico perito seja efetivamente cumprido, sem que
se admita a “pulverização” das
horas trabalhadas em períodos mínimos que se apresentem impraticáveis ou contraproducentes.
2. Maximizar a alocação dos
recursos em atividades diretamente relacionadas ao
atendimento, em especial em
períodos de maior demanda.
3. Implementar instrumentos gerenciais que auxiliem na melhor distribuição dos recursos
de forma a acompanhar a demanda.

1. Melhor distribuição dos recursos (médicos peritos) na execução das atividades (Maior
H¿FLrQFLD 
2. Redução do tempo de espera
SRUDWHQGLPHQWR 0DLRUH¿FLrQcia).
3. Aumento da satisfação dos servidores / usuários.

5.4. Setores de Recursos Humanos dos órgãos do Município
/ Previ-Rio não estão devidamente informados em relação aos procedimentos de Perícia Médica
Durante o levantamento de informações sobre o atendimento pericial, a equipe de auditoria constatou, por diversas
vezes, a impossibilidade de servidores/inativos serem atendidos, em razão de irregularidades na documentação apresentada, seja preenchimento equivocado de boletim de inspeção
médica – BIM, ou ausência de laudos e exames necessários
DRDWHQGLPHQWRSHULFLDO7DOVLWXDomRUHÀHWHDIDOWDGHFRPXnicação entre os setores de RH dos órgãos de lotação dos
servidores e a GPM, bem como desta com o Previ-Rio. Outro
fator que explica o alto índice de retrabalho é o despreparo do
SHVVRDOGH5+HPSDVVDUDVLQIRUPDo}HVVX¿FLHQWHVHQHFHVsárias ao servidor.

As impropriedades relacionadas a este tópico foram identi¿FDGDVTXDQGRGDYHUL¿FDomRLQORFRGRDWHQGLPHQWRSHULFLDOH
da análise de processos administrativos. Outras questões foram,
também, indicadas por meio da aplicação de pesquisa junto a
servidores de órgãos que possuem forte integração com a Perícia (Questionário 3).

5.4.2. Processos abertos junto ao RH de origem visando (i)
Readptação, (ii) Salário Família Tríplice, (iii) Redução de
Carga Horária, (iv) Aposentadoria por Invalidez, têm o
andamento prejudicado em decorrência do não atendimento a exigências que poderiam ser previamente informadas ao servidor / usuário.
5.4.3. Processos abertos junto ao Previ-Rio visando (i)
Isenção de Imposto de Renda, (ii) Auxílio Medicamento, (iii) Pensão Previ-Rio e (iv) Reversão de
Aposentadoria por Invalidez, têm o andamento prejudicado em decorrência do não atendimento a exigências que poderiam ser previamente informadas
ao inativo / pensionista.
3UHMXt]RPRUDOH¿QDQFHLURDRVHUYLGRUTXHVHYrLPSRVsibilitado de ser periciado, resultando em:
9
maior período de ausência do trabalho;
9
despesas com condução desnecessária; e
9
desgaste físico e emocional.
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5.4.1. Retorno à Perícia Médica para apresentação de exames / laudos essenciais à avaliação pericial, cuja necessidade poderia ser antecipada ao servidor / usuário pelo RH de origem, se devidamente infomado pela
GPM deste requisito.
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Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Disponibilizar um canal de
comunicação efetivo entre a
GPM e os RH´s das áreas de
lotação dos servidores.
2. Disponibilizar um canal de
comunicação efetivo entre a
GPM e a PREVI-RIO.
3. Adotar procedimentos de Perícia Médica claros e com as
informações da documentação
essencial para cada tipo de
atendimento.

1. Redução na rejeição de BIM´s
quando do atendimento pericial.
2. Pessoal de RH mais capacitado para o trabalho, atendendo
com mais segurança e satisfação o servidor.
3. Mais rapidez e efetividade na
implantação de novos procedimentos da perícia / RH.

5.5. Perícia médica do Município não oferece instalações
adequadas para o atendimento de usuários com neFHVVLGDGHVHVSHFLDLV GH¿FLHQWHVItVLFRVPHQWDLVRX
pessoas debilitadas ou com doença contagiosa)
O prédio onde se localiza a GPM é compartilhado com diversos outros órgãos municipais, sendo que não há acesso exclusivo para atender usuários dos serviços de Perícia Médica.
A GPM se localiza na Ala B do 9º andar do edifício Anexo à
3UHIHLWXUDRTXHGL¿FXOWDRDFHVVRGHSHVVRDVGHELOLWDGDVRX
FRPGH¿FLrQFLDItVLFDHRXPHQWDO
As impropriedades relacionadas a este tópico foram identi¿FDGDVTXDQGRGDYHUL¿FDomRLQORFRGRDWHQGLPHQWRSHULFLDO
Outras questões foram, também, indicadas por meio da aplicação de pesquisa junto aos servidores da GPM (Questionário 1)
e de outros órgãos (Questionário 3), e aos médicos peritos da
GPM (Questionário 2).

5.5.1. Não há espaço suficiente para armazenar a documentação de usuários da GPM. Prontuários físicos se encontram arquivados em 4 (quatro) localidades distintas.

5.5.2. Espaço físico insuficiente para permitir a separação
física dos atendimentos, com acessos independentes, de forma a minimizar a possibilidade de difusão
de doenças contagiosas:

%DQKHLURVQmRVmRDGDSWDGRVSDUDGH¿FLHQWHItVLFR
5.5.4. Pouca visibilidade / prioridade para o problema da localização da GPM por parte da Alta Administração do Município, decorrente de seu distanciamento das questões
operacionais afetas à atividade de perícia médica.
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9 não há segregação de pessoas com doenças contagiosas
dentro da área de atendimento da GPM.
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A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada pela
equipe de auditoria:

Quadro 25: Comentários dos servidores – Subquestão de
Auditoria 1.4-1.
DIMENSÃO INSTALAÇÕES

Auditoria Operacional na Secretaria Municipal de Administração
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As instalações da GPM são de fácil acesso para os
usuários.
“A GPM deveria ser no térreo, em local de fácil acesso
aos usuários, próxima à rua.”;
“A GPM deveria ser no térreo, para melhor acesso das
pessoas portadoras de doenças físicas e mentais.”;
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Q1
ITEM
18
Q3
ITEM
12

As instalações da GPM oferecem boas condições
para o atendimento aos usuários.
Pessoas com enfermidades graves ou doenças contagiosas são atendidas em local distinto dos outros
atendimentos.
“Não há como isolar aqueles com doenças contagiosas, não há mobiliário adequado, vários computadores não funcionam direito ou as salas de perícia sem
condição adequada [ ex: sem pia].”;
“Não há local disponível para separarmos as patologias
graves e doenças contagiosas do público em geral.”;
“A sala de espera poderia ser mais confortável visto o
estado debilitado em que as pessoas se encontram e
o tempo de espera.”;
Estou satisfeito com a limpeza de meu ambiente de
trabalho.
“Banheiros sujos ou higienizados parcialmente.”;
“Os novos funcionários [da limpeza] vêm se esforçando, porém o problema de baratas parece insolúvel...”;

Q1
ITENS
19 e
20
Q3
ITENS
13 e
14

Q1
ITEM
21

Fonte: Questionários 1 e 3 – Visão dos servidores da GPM e dos Outros Órgãos (APÊNDICE VI)

Quadro 26: Comentários dos usuários da perícia – Subquestão de Auditoria 1.4-1.

A unidade de atendimento oferece fácil acesso aos
usuários.
“Considero o local de fácil acesso, visto que trabalho
no Catete...”;
“Fui bem atendida pela médica, embora tenha vivenciado a situação de grande esforço ao subir e descer
a escada em caracol, estando com problema na coluna.”;
“Achei horrível ter que subir uma escada de madeira em caracol. A perícia deveria ser no andar térreo.
Tinha gente com problema de coluna, pé engessado
tendo que subir a escada. Achei um descaso com o
servidor.”;
“[A unidade oferece fácil acesso ao] paciente, mas não
DRDFRPSDQKDQWHSHODGL¿FXOGDGHGHHVWDFLRQDPHQto. O acompanhante deixa o paciente próximo ao elevador, sozinho, e precisa retirar-se com o automóvel
para procurar estacionamento.”;
³$SHVDU GD IDFLOLGDGH GH DFHVVR ¿FD GLVWDQWH GR GRmicílio.”;

Q4
ITEM
01

A unidade de atendimento oferece área de espera
FRP DVVHQWRV HP Q~PHUR VX¿FLHQWH H FRP R FRQforto e higiene adequados.
“O número de assentos poderia ser maior, devido à
quantidade de pacientes atendidos no local, mas a higiene é adequada.”;
“Me senti desrespeitada pela sujeira no chão. Parece a
calçada do centro da cidade, embora varrida.”;
“Nem sempre, já encontrei chocolate, café e outros no
assento.”;
³(P XQLGDGHV FRPR D GH %RQVXFHVVR PXLWRV ¿FDP
em pé por muito tempo.”;
“O lugar engloba atendimento médico e perícia. Daí
estar sempre cheio de pessoas. Muitas delas reclamam do serviço e é preciso estar atento para a chamada que é feita no mesmo espaço que os usuários
do plano, o que causa tumulto.”;
³%DQKHLURVVXMRVHLQVX¿FLHQWHV1mRKiDFHVVLELOLGDde adequada para portadores de necessidades espeFLDLV&DGHLUDVLQVX¿FLHQWHVSDUDDGHPDQGD´

Q4
ITEM
02
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DIMENSÃO INSTALAÇÕES
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A área de espera é ventilada e / ou oferece ar-condicionado.
“Não há ventilação ou janelas que permitam a entrada
e saída de ar, possibilitando assim, o contágio de doenças.”;
³1mR p DUHMDGD H QRUPDOPHQWH RV SDFLHQWHV ¿FDP
misturados, independente da doença [mesmo doenças
infecto-contagiosas], ou se é paciente para a perícia
ou para atendimento credenciado SEMEG.”;

Q4
ITEM
03

Os banheiros e lavatórios estavam em boas condições (com água, papel higiênico, sabão, toalha de
papel, tampa nos vasos sanitários...).
“Geralmente [os banheiros] estão sem papel higiênico
e aspecto sujo.”;
“Banheiro sem sabão e sem papel higiênico.”;
“Falta se sabonete, porta papel higiênico quebrado
dando margem a contaminação.”;

Q4
ITEM
04

Fonte: Questionário 4 – Visão dos Usuários (APÊNDICE VI)

Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Instalar o atendimento aos
usuários da GPM em andar
térreo.
2. Segregar o atendimento a
pessoas com doenças contagiosas.
3. Adequar as instalações às
SHVVRDVFRPGH¿FLrQFLDItVLFD
e/ou debilitadas em decorrência de enfermidade.
4. Digitalização dos documentos, incluindo os prontuários
físicos, de forma a reduzir a
necessidade de espaço para
arquivo físico.
5. Contratação de serviço de
guarda de arquivo como forma a otimizar a utilização do
espaço disponível.

1. Minimizar os obstáculos ao
acesso aos serviços de perícia
médica.
2. Propiciar um ambiente mais
saudável aos transeuntes que
se utilizam do prédio onde se
encontra instalada, atualmente, a GPM.
3. Reduzir a possibilidade de contágio entre os servidores que
buscam os serviços de perícia
médica, os quais, muitas ve]HVVHHQFRQWUDP¿VLFDPHQWH
debilitados.
4. Agilizar a busca por documentos arquivados.
5. Reduzir a necessidade de arquivo físico para documentos.

5.6. Médicos peritos não dispõem de material e equipamento
para atender os usuários adequadamente

Pouca visibilidade / prioridade para o problema da falta de
material e equipamento na Perícia Médica. Isto decorre de um
processo de acomodação da GPM, acostumada a trabalhar de
modo precário, bem como da Alta Administração do Município,
decorrente de seu distanciamento das questões operacionais
afetas à atividade pericial.
As impropriedades relacionadas a este tópico foram identi¿FDGDVTXDQGRGDYHUL¿FDomRLQORFRGRDWHQGLPHQWRSHULFLDO
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Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
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Outras questões foram, também, indicadas por meio da aplicação de pesquisa junto a servidores da GPM (Questionário 1).

5.6.1. Consultórios sem lavatório.
5.6.2. Consultórios sem biombos e sem tranca nas portas.
5.6.3. Algumas macas sem escada para acesso e sem lençol.
5.6.4. Alguns consultórios com equipamentos quebrados (Negatoscópio e Foco).
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5.6.5. Alguns consultórios sem persiana para bloquear a luz do sol.
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5.6.6. Estetoscópios e medidores de pressão utilizados são
aparelhos pessoais de cada médico.
5.6.7. Mobiliário antigo, pouco ergonômico.
5.6.8. Não há material para curativos.
5.6.9. A GPM não está preparada para situações em que usuários necessitem de um primeiro atendimento médico.
&RPSXWDGRUHVHPQ~PHURLQVX¿FLHQWHDQWLJRVHQHFHVsitando ações recorrentes de manutenção.
A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada pela
equipe de auditoria:

Quadro 27: Comentários dos servidores da GPM – Subquestão
de Auditoria 1.5-1.
DIMENSÃO INSTALAÇÕES
O instrumental necessário para a realização de
suas atribuições é disponibilizado em quantidade
VX¿FLHQWH
Q1
ITENS
22 e
23

Fonte: Questionário 1 – Visão da Perícia Médica (APÊNDICE VI)

Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Determinar procedimento cíclico de aquisição de equipamentos necessários ao atendimento pericial, de forma a
evitar sua carência e obsolescência.
2. Implantar instrumentos de
controle que melhorem a comunicação e sensibilizem a
Alta Administração do município para as necessidades do
serviço de perícia médica.
3. Implantar posto médico para
atender usuários da GPM que
necessitem cuidados médicos
básicos.

1. Melhoria do ambiente de trabalho.
2. Maior satisfação por parte dos
usuários dos serviços de perícia médica, que se sentem
mais valorizados.
3. Melhoria da relação entre os
médicos peritos e os usuários.
4. Melhoria da relação entre a
Alta Administração da SMA e
a GPM.
5. Cumprimento efetivo dos protocolos de atendimento, elevando a qualidade do serviço.
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O instrumental utilizado para a realização de suas atribuições é disponibilizado na qualidade necessária.
“Faltam aparelhos de pressão, macas em todas as salas, os computadores estão velhos...”;
“O mobiliário é velho, as mesas são altas e não se adaptam às cadeiras, os computadores são velhos e lentos”;
“Às vezes há falta de material de trabalho, quando isso
ocorre eu compro com meu dinheiro.”;
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5.7. Não existe suporte institucional que vise à capacitação
técnica da equipe da GPM
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Acomodação por parte da gerência da GPM no que concerne a estimular o corpo técnico a atualizar seus conhecimentos, uma vez que entende já os deter de forma satisfatória. Por outro lado, parte do corpo técnico encontra-se
conformada com esta situação, uma vez que sua supervisão
não cobra que se mantenham atualizados.
$VLPSURSULHGDGHVUHODFLRQDGDVDHVWHWySLFRIRUDPLGHQWL¿cadas quando da realização de entrevistas junto aos servidores
da GPM, SMA e PGM. Outras questões foram, também, indicadas por meio da aplicação de pesquisa junto a servidores da
GPM (Questionário 1).
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5.7.1. Maior probabilidade de diagnósticos baseados em critérios ultrapassados, resultando em decisões periciais
questionáveis:
9 aumento desproporcional do volume de solicitações de
Juntas Médicas comparado ao aumento do volume de
atendimentos;
9 aumento desproporcional do volume de pedidos de certidão de inteiro teor comparado ao aumento do volume de
atendimentos; e
9 aumento desproporcional do volume de ações judiciais interpostas por usuários / servidores inconformados com as
decisões da GPM comparado ao aumento do volume de
atendimentos.
5.7.2. Reclamação por parte do corpo técnico de médicos em
razão da falta de apoio institucional para participar de seminários, congressos, cursos, etc:
9 corpo médico desatualizado em relação aos avanços da
medicina.

A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada pela
equipe de auditoria:
Quadro 28: Comentários dos servidores da GPM – Subquestão
de Auditoria 1.6-1
DIMENSÃO RECURSOS HUMANOS

Q1
ITEM
24

DIMENSÃO SATISFAÇÃO
0LQKDFKH¿DLPHGLDWDPHDSyLDDEXVFDURSRUWXQLGDGHVGHGHVHQYROYLPHQWRSUR¿VVLRQDO
³1mRSHUFHERQDPLQKDFKH¿DLPHGLDWDHVWHWLSRGHSUHRFXSDomR>DSRLRDRGHVHQYROYLPHQWRSUR¿VVLRQDO@FRPQHnhum funcionário.”;
“Isto nunca ocorreu em 10 anos de perícia.”;

Q1
ITEM
25

DIMENSÃO COMPROMETIMENTO
Busquei alguma oportunidade de desenvolvimento
SUR¿VVLRQDOQRDQRGH
“Diante do grande volume de trabalho, não tive chance de
buscar oportunidade de desenvolvimento.”;
“Sim [busquei oportunidades de desenvolvimento],
por meios próprios e ainda fora do expediente de trabalho ou compensando.”;
Fonte: Questionário 1 – Visão da Perícia Médica (APÊNDICE VI)

Q1
ITEM
26
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Em 2011 participei de curso(s) ou de evento(s) de
GHVHQYROYLPHQWR SUR¿VVLRQDO SDWURFLQDGR SHOR
Município.
“Este ano nos foi negado até o direito de nos reunirmos para
discutirmos os nossos casos e protocolos, como fazíamos
em 2010.”;
“Não são oferecidos à perícia cursos de atualização,
participação em eventos ou congressos.”;
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Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
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Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Atualização dos protocolos de
atendimento.
2. Aproximação da GPM com a
Procuradoria do Município, de
modo a incluir no rol dos aspectos considerados na decisão médico-pericial, jurisprudências já consolidadas.
3. Elaboração conjunta de normas internas pela SMA e
GPM, que propiciem a capacitação contínua do corpo técnico de médicos peritos.

1. Menos controvérsia em relação
às decisões médico-periciais.
2. Redução no número de recursos administrativos e ações judiciais.
3. Corpo técnico de peritos atualizado em relação aos avanços
da medicina.
4. Maior homogeneidade nas decisões médico-periciais.
5. Maior motivação do médico
perito.

5.8. Atual sistema de informação (Hygia) é obsoleto e incapaz de oferecer funcionalidade adequada para o registro e a atualização do histórico médico dos servidores e
inativos da PCRJ
Falha da IplanRio em desenvolver e manter uma equipe com
conhecimento adequado sobre o sistema Hygia (implantado em
1996), e capaz de elaborar a documentação técnica necessária
SDUDRIHUHFHUVXSRUWHFRPDGHYLGDVHJXUDQoDHH¿FLrQFLDIH]
FRPTXHRVLVWHPD¿FDVVHGHIDVDGRWDQWRWpFQLFDTXDQWRIXQcionalmente.
As impropriedades relacionadas a este tópico foram idenWL¿FDGDVTXDQGRGDUHDOL]DomRGHHQWUHYLVWDVMXQWRjJHUrQFLD
da GPM e à analistas da informação da IplanRio, que apresentaram o sistema Hygia à equipe de auditoria. Outras questões
foram, também, indicadas por meio da aplicação de pesquisa
junto a servidores da GPM (Questionário 1) e de outros órgãos
(Questionário 3).

5.8.1. Demora na operacionalização de melhorias no sistema
Hygia:
9 o sistema não possui documentação técnica, o que torna o
VXSRUWHSRUSDUWHGD,SODQ5LROLPLWDGRGLItFLOHLQH¿FLHQWHH
9 a IplanRio não possui o código-fonte do sistema.

9HQRUPHGL¿FXOGDGHGHH[WUDomRGHLQIRUPDo}HVHVWDWtVWLcas válidas da base de dados do sistema, sendo necessário efetuar validações manuais junto a usuários-chave
(médicos peritos) de modo a evitar o tratamento de dados
visivelmente inconsistentes, deturpando os resultados.

5.8.3. O sistema Hygia não efetua crítica a dados sensíveis inseridos pelos médicos peritos. Isto leva a inconsistências nas
WDEHODVGRVLVWHPDTXHUHJLVWUDPFRGL¿FDo}HVHUUDGDVRX
inexistentes, tornando falhos os poucos relatórios emitidos
pela aplicação:
9 não existe funcionalidade de auxílio ao médico perito que
informe, por exemplo, a descrição dos códigos de doença (CID), tornando excessivamente técnica e complexa a
entrada de dados.
5.8.4. O sistema Hygia não é integrado ao Ergon, sendo necessário o disparo manual de uma interface (“Gera Arquivo”)
para transferir as licenças concedidas ao sistema de RH.
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2VLVWHPD+\JLDQmRRIHUHFHÀH[LELOLGDGHSDUDDHODERUDção de relatórios gerenciais:
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A seguir, são apresentados extratos de pesquisa realizada pela
equipe de auditoria:
Quadro 29: Comentários dos servidores – Subquestão de Auditoria 1.7-1.
DIMENSÃO GESTÃO
Ao realizar minhas atividades, utilizo relatórios / documentos emitidos pelo sistema de informação da
GPM.
“O sistema informatizado é muito pouco customizado
SDUD¿QVSHULFLDLV´
“Não tenho acesso ao sistema da GPM. Acredito que
seria melhor se as informações fossem registradas no
ERGON.”;

Q1
ITEM
27
Q3
ITEM
15
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DIMENSÃO TECNOLOGIA
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O atual sistema de informação da GPM atende a minhas necessidades.
“Em relação ao Hygia, o sistema é antigo, lento e não
permite elaboração de relatórios.”;
“As informações que vêm nos despachos dos processos são muito sem fundamento.”;
“Às vezes, as licenças não são registradas no sistema
da GPM.”;
Tenho acesso aos equipamentos de informática (micro-computador, impressora, xerox, ...) necessários
a minhas atividades.
“[Os equipamentos] não atendem à necessidade plenamente, equipamento sucateado, obsoleto”;

Q1
ITEM
28
Q3
ITEM
16

Q1
ITEM
30

DIMENSÃO RECURSOS HUMANOS
Recebi treinamento para utilizar o atual sistema de
informação da GPM.
“Sistema muito antigo, fomos treinados em 1996”;
“Fui aprendendo com colegas.”;

Q1
ITEM
29

Fonte: Questionários 1 e 3 – Visão dos Servidores da GPM e dos Outros Órgãos
(APÊNDICE VI)

Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Substituição do sistema atual
por solução que atenda aos requisitos técnicos e funcionais
da GPM – Ver Item 5.9.

1. Maior agilidade na resolução
de falhas no sistema.
2. Aumento da produtividade e
satisfação da equipe da GPM.
3. Maior comprometimento da
equipe de suporte técnico, que
se sente mais capaz de atender a GPM com qualidade.
 0DLRUFRQ¿DELOLGDGHGDVLQIRUmações extraídas do sistema.

5.9. Contratação do novo sistema de perícia médica do município sem o envolvimento dos principais interessados
A SMA, inserida no Programa Nacional de Apoio à Gestão
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM), por
meio do processo administrativo n.º 05/002.300/2011, está adquirindo, dentre outros, o Módulo de Perícias Médicas desenvolvido pela Techne Engenharia e Serviços Ltda. A contratação foi
efetuada por inexigibilidade de licitação (contrato nº 036/2011).
Não obstante a assessoria da SMA relatar que o procedimento de escolha da solução para o sistema de informação da
Perícia Médica ter contado com a participação direta da GerênFLDGH3HUtFLDV0pGLFDVHVWDD¿UPDWHUFRQKHFLPHQWRDSHQDV
VXSHU¿FLDOVREUHDFRQWUDWDomR(VWHIDWRpXPIRUWHLQGLFDWLYR
de risco para a aquisição da solução da Techne Engenharia,
uma vez que esta pode não satisfazer adequadamente às necessidades da GPM, órgão que utilizará efetivamente esta solução. Destacam-se, dentre os possíveis riscos:

9 potencial necessidade de desenvolvimento de nova funcionalidade, onerando os cofres públicos;

Auditoria Operacional na Secretaria Municipal de Administração
com foco na Gerência de Perícias Médicas

Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
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9 possível necessidade de retrabalho por parte dos médicos
peritos, que serão obrigados a registrar manualmente informações; e
9 em caso de não atendimento da alguma funcionalidade
essencial por parte da nova solução, haverá necessidade
de manutenção do sistema legado em operação para efei-
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to de consulta a informações históricas.
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A ressaltar esta possibilidade, a relação de funcionalidade especificada no Adendo XII, parte integrante do Contrato nº 036/2011, prevê uma série de requisitos funcionais
a serem atendidos pela nova solução pactuada. Esta lista,
porém, não abrange todas as necessidades da GPM, como
por exemplo:
9 macro-funcionalidade Salário Família Tríplice;
9 macro-funcionalidade Redução de Carga Horária;
9 macro-funcionalidade Adiantamento 13º Salário; e
9PDFURIXQFLRQDOLGDGH5HWL¿FDomRGH%,0

Boas Práticas e Recomendações

Benefícios Esperados

1. Envolver representantes da
área usuária do futuro sistema
de informação em todas as
etapas da seleção do mesmo.
2. Elaborar lista detalhada do escopo funcional a ser atendido
SHOR QRYR VLVWHPD FODVVL¿cando a funcionalidade idenWL¿FDGD FRPR HVVHQFLDO RX
apenas desejável.
3. Determinar, antecipadamente
à seleção da solução, como
serão solucionadas as lacunas em funcionalidade que
seja considerada essencial
para a GPM.
4. Destacar equipe técnica da
IplanRio para ser capacitada
na nova tecnologia, de forma
DJDUDQWLUXPVXSRUWHH¿FLHQWH
ao novo sistema.
 (VWDEHOHFHUHTXLSHGH¿VFDOLzação do contrato que envolva representantes das áreas
envolvidas (SMA, GPM, e
IplanRio).
6. Documentar toda as ações de
manutenção e/ou de desenvolvimento efetuadas no sistema.
7. Buscar maior integração da
equipe de suporte com representantes da GPM que possam explicar as necessidades
da gerência, priorizando as
ações de melhoria no sistema.
8. Realizar treinamento formal
para os novos usuários, de
modo a enfatizar os cuidados
necessários à entrada de dados (qualidade na origem).

1. Aquisição de uma solução que
efetivamente atenda às necessidades da GPM.
2. Equipe de suporte ao novo sistema devidamente capacitada
H HQYROYLGD QD LGHQWL¿FDomR H
implantação de melhorias.
3. Maior agilidade na resolução
de falhas no sistema.
4. Aumento da produtividade e
satisfação da equipe da GPM.
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Dentre as possíveis ações a serem adotadas pela jurisdicionada, destaca-se:
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6. Análise dos Comentários do Gestor
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6.1. Considerações gerais
A versão preliminar do relatório de auditoria operacional foi
entregue ao gestor da Secretaria Municipal de Administração,
FRPRLQWXLWRGHSHUPLWLUDDQiOLVHFUtWLFDGRVSRQWRVLGHQWL¿FDdos na auditoria operacional. Os comentários oferecidos pelo
gestor desta Secretaria foram remetidos ao TCMRJ por meio do
ofício n.º 352/SMA, de 23 de agosto de 2012.
Primeiramente, cumpre informar que apenas os itens 5.5,
5.6 e 5.7 do Anexo VIII23 do citado ofício foram objeto de análise pela equipe técnica do TCMRJ, em razão de o restante do
GRFXPHQWR QmR WHU VLGR UDWL¿FDGR SHOD DOWD DGPLQLVWUDomR GD
SMA, à qual a Gerência de Perícias Médicas está subordinada.
A falta de alinhamento entre a SMA e a GPM transparece nos
seguintes trechos extraídos do ofício n.º 352/SMA:
“Informamos que o quantitativo penteado no ANEXO
VIII, não corresponde à quantidade apurada através
de estudos técnicos (ANEXO IX), que embasou o
processo acima referenciado, sendo certo que, as
vacâncias decorrentes de aposentadorias podem e
devem ser repostas pelo banco de concursado.”24
“Pelo que se depreende das considerações apresentadas pela Gerência de Perícia Médica (ANEXO
VIII), a convicção daquela gerência é por um atenGLPHQWR FRP LVHQomR H LPSDUFLDOLGDGH TXH FRQÀLWD
com a visão que esta SMA propõe, qual seja, a de

23
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Capa de Documentos, Anexo VIII – Considerações da Gerência de Perícias Médicas,
Ofício n.º 352/SMA, de 23 de agosto de 2012.
Capa de Documentos, página 5, item 5.2 do Ofício n.º 352/SMA, de 23 de agosto de 2012.

24

um atendimento humanizado em respeito à dignidade ao direito de ampla defesa e contraditório dotado
da necessária imparcialidade.”25

“O Titular desta Pasta criou pela Resolução “P” SMA
n.º 1130, de 11 de junho de 2012, um Grupo de Trabalho, composto pela Assessoria, Coordenadoria Geral
do Subsistema Geral de Recursos Humanos e os Médicos Peritos (ANEXO III). Este grupo visa justamente
pensar e elaborar formas de introduzir melhorias no
atendimento prestado aos servidores, principalmente,
no que diz respeito à clareza e celeridade no serviço
prestado pela Gerência de Perícias Médicas.
Os pontos abordados neste Relatório em muito contribuíram com o propósito de melhoria da gestão pericial, e estão sendo discutidos com este Grupo de
Trabalho. Já após algumas reuniões realizadas, idenWL¿FDPRVTXHpXQkQLPHDDYDOLDomRGDQHFHVVLGDGH
de revisão dos procedimentos administrativos, padronização de atendimentos e solução para a carência de
recursos humanos.”26
4XDQWRDRVSRQWRVGLYHUJHQWHVYHUL¿FDVHTXHQmRIRUDP
apresentados fatos novos que alterassem o entendimento da
equipe de auditores, com exceção da questão da participação
direta da Gerência de Perícias Médicas no processo de es-
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Analisando o posicionamento do gestor da SMA, entendese que esta, em parte, corrobora os pontos elencados neste
relatório:

25

Capa de Documentos, página 7, item Considerações Gerais do Ofício n.º 352/SMA, de
23 de agosto de 2012.
Capa de Documentos, página 3, item 4 do Ofício n.º 352/SMA, de 23 de agosto de 2012.
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colha da nova solução para o sistema de informação médico-pericial. Constata-se, por meio de documentação disponibilizada pela SMA27, que médicos foram convidados a participar
de reuniões e de apresentações relacionadas ao Programa
Nacional de Apoio aos Municípios – PNAFM, que viabilizou o
projeto Módulo Perícia, o qual objetiva implementar e customizar o módulo de Perícias Médicas do Sistema Ergon.
Ressalta-se que o gerente da GPM consta designado como
suplente da gerente do projeto Sistema de Perícias Médicas,
posição ocupada pela Coordenadora de Valorização do Servidor. Deste modo, infere-se que a liderança da GPM teve uma
SDUWLFLSDomRPDLRUGRTXHDHTXLSHWpFQLFDGR7&05-LGHQWL¿cou ao longo desta auditoria operacional.
Não obstante esta constatação, opta-se pela manutenção do
exposto no item 5.9, haja vista as evidências coletadas ao longo
da auditoria, bem como o posicionamento de médica responsável pelo levantamento de requisitos do subprojeto Perícias
Médicas, conforme e-mail datado de 13/7/2012, em que esta
D¿UPDDQHFHVVLGDGHGHSDUWLFLSDomRGDWpFQLFDHPLQIRUPiWLFD
da IplanRio na assinatura do Termo de Aprovação de Fase do
projeto, uma vez que não se considera capacitada a aferir se os
requisitos são tecnicamente viáveis:
“Assim sendo, solicito a gentileza de que esta postura
de retirar a assinatura de Andréa do termo de aprovação seja revista, pois ela é a garantia de que os
requisitos levantados pela GPM são tecnicamente viáveis. (sempre lembrando que sou Médica Perita e não
técnica de informática, estando envolvida no projeto
tão somente pela experiência na lida com o Hygia).”28

27
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Capa de Documentos, Anexo VI – Ficha Técnica do Projeto Módulo Perícia, Ofício n.º
352/SMA, de 23 de agosto de 2012.
28
Capa de Documentos, Anexo VII, Ofício n.º 352/SMA, de 23 de agosto de 2012.

A seguir, são abordados, na sequência mencionada no
expediente da SMA, os comentários de seus gestores, bem
como sucinta análise da equipe técnica do TCMRJ.

&RPRLQIRUPDGRDR¿QDOGRLWHPQmRVHUiDSURIXQGDGD
no relatório de auditoria operacional, a análise das irregularidaGHVQmRFRQIRUPLGDGHVYHUL¿FDGDVQDVDWLYLGDGHVGH L SODnejamento da contratação, (ii) formalização da contratação da
Rede Rio de Medicina – RRM, (iii) execução do contrato, e (iv)
¿VFDOL]DomR GR FRQWUDWR GH GHVFHQWUDOL]DomR GD SHUtFLD (VWDV
questões são objeto de minuciosa análise no âmbito do processo n.º 05/000.800/2011, que versa sobre o Contrato SMA n.º
4/2011, celebrado entre a SMA e a Rede Rio de Medicina.

6.3. A relação do médico perito com seu público alvo

A equipe técnica do TCMRJ recebeu com satisfação a avaliação da SMA que conclui quanto à “... necessidade de revisão
dos procedimentos administrativos, padronização de atendimentos e solução para a carência de recursos humanos.”.
(QWHQGHVHFRPRDOWDPHQWHH¿FD]DIRUPDomRGHXP*UXSR
de Trabalho interdisciplinar visando pensar e elaborar formas
de introduzir melhorias no atendimento prestado aos usuários.
Trata-se de uma abordagem comprovada para aumentar a integração e aproximar as diversas áreas relacionadas ao serviço de perícia médica. Os 3 (três) produtos citados no ofício da
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6.2. Descentralização da perícia
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SMA, como objeto de desenvolvimento pelo Grupo de Trabalho,
apresentam-se de acordo com as recomendações sugeridas
pela equipe técnica do TCMRJ, são eles:
“1.1) Normatização dos Procedimentos Administrativos: Neste documento estamos trabalhando em
XPDSURSRVWDTXHSUHVHUYHRVLJLORGDSUR¿VVmRHR
devido processo legal, visando externar ao servidor/
candidato as razões que motivaram a decisão pericial.
1.2) Atualização do Manual da Perícia editado em
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2006: (VWH GRFXPHQWR GH¿QH RV SURFHGLPHQWRV H D
legislação vigente. O foco primordial é esclarecer ao
servidor municipal o papel da Perícia Médica.
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1.3) Atualização do Manual do Exame Admissional:
(VWH GRFXPHQWR GH¿QH RV SURFHGLPHQWRV H D OHJLVODção vigente. O foco primordial é esclarecer ao cidadão/
candidato o papel da Perícia Médica.”29
Vale ressaltar que tais ações não atendem a todas as neFHVVLGDGHVLGHQWL¿FDGDVQRUHODWyULRGHDXGLWRULDHGHYHPVHU
vistas como um primeiro passo na busca de soluções para os
problemas levantados.
Entende-se fundamental destacar que a equipe técnica, em
QHQKXPPRPHQWRDRLGHQWL¿FDURVSRQWRVGHDWHQomRHOHQFDdos no relatório, elaborou recomendações que entendesse contrárias às regras estabelecidas pela Administração Pública, pelo
Conselho Federal de Medicina, pelo Código de Ética Médica,
RXSRU6RFLHGDGHV0pGLFR&LHQWt¿FDV3HORFRQWUiULRRREMHWLYR
foi o de destacar a necessidade de considerar os avanços da
área médica em conjunto com a evolução do Direito, de modo

29

Capa de Documentos, página 4, item 4 do Ofício n.º 352/SMA, de 23 de agosto de 2012.

a conciliar os princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da igualdade, do contraditório e da ampla defesa, bem como da dignidade da pessoa humana, dentre outros.
Percebe-se o caráter dinâmico, gerador de tensões entre cada
um destes princípios, cabendo a este Grupo de Trabalho buscar
uma melhor harmonia entre os diversos interesses e normas
envolvidos, de forma a oferecer um serviço de qualidade para
os usuários da perícia médica do município, visando, sempre, o
interesse público.

A alta administração da SMA elencou diversas ações, já
em andamento, que visam atender necessidades apontadas
pelo relatório de auditoria. Entende-se que as mesmas são
SHUWLQHQWHVPDVQmRVX¿FLHQWHVSDUDRIHUHFHUXPDWHQGLPHQto médico-pericial de qualidade. Como exemplo, reproduz-se,
abaixo, trecho do ofício em que o gestor da SMA cita algumas
destas ações:
“Quanto à percepção dessa auditoria em relação à
falta de comunicação entre os Recursos Humanos
setoriais e a Gerência de Perícias Médicas, esta não
retrata o trabalho realizado pela Coordenadoria Geral do Subsistema de Recursos Humanos, vez que,
por ser um órgão central e normatizador, tem grande
preocupação em manter atualizados os Gerentes de
Recursos Humanos Setoriais. Inclusive, o treinamento
de responsáveis por esta Gerência são metas institucionais da referida Coordenadoria. Anexamos as

Auditoria Operacional na Secretaria Municipal de Administração
com foco na Gerência de Perícias Médicas

6.4. Capacidade da perícia médica em oferecer um serviço
de qualidade
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Resoluções que expressam esta conduta de focar o
treinamento nos órgãos matriciais de RH. (ANEXO V).
Ademais, as instruções sobre o correto preenchimento do Boletim de Inspeção Médica – BIM – encontram-
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-se no verso do próprio documento e na Resolução
SMA n.º 1548, de 25 de junho de 2009.”30

30
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Capa de Documentos, páginas 5 e 6, item 5.4 do Ofício n.º 352/SMA, de 23 de agosto
de 2012.

Por todo o exposto, e levando-se em consideração (i) a elogiosa iniciativa já tomada pela alta administração da SMA de
criação de Grupo de Trabalho para proceder à análise e melhorias nos procedimentos operacionais e administrativos da
Gerência de Perícias Médicas; (ii) a busca pela oferta de um
serviço de perícia médica atualizado frente aos avanços da meGLFLQD LLL RGHVD¿RGHFRQFLOLDURVSULQFtSLRVFRQVWLWXFLRQDLVGD
legalidade, da impessoalidade, da igualdade, do contraditório
e da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana, dentre
outros; e (iv) as diversas boas práticas e recomendações mencionadas no relatório que, sem pretenderem esgotar o tema, no
entendimento da equipe técnica do TCMRJ, contribuirão para a
melhoria do serviço de perícia médica do Município do Rio de
Janeiro; sugere-se o encaminhamento de cópia do relatório à
6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH$GPLQLVWUDomRD¿PGHTXH
1. desenvolva um plano de ação, que encaminhe soluções aos
JUDYHVSUREOHPDVLGHQWL¿FDGRVQDUHODomRH[LVWHQWHHQWUHR
Médico Perito e seu Público Alvo, em linha com o exposto no
item 4 do relatório;
2. desenvolva um plano de ação que vise à redução dos obstáculos e lacunas que atualmente impedem que a Gerência de
Perícias Médicas tenha capacidade para oferecer um serviço de qualidade, conforme detalhado no item 5 do relatório;
LGHQWL¿TXHSDUDFDGDDomRSODQHMDGDRVUHFXUVRVKXPDQRV
e materiais necessários, bem como sua disponibilidade no
horizonte de tempo estabelecido no cronograma de implantação; e
4. consolide estes planos de ação, compatibilizando-os aos cronogramas de implementação, resultando em um programa
de mudança coerente e efetivo, compreendendo ações de
curto e médio prazos, que respondam com objetividade às
diversas impropriedades e/ou irregularidades detectadas
pela equipe técnica do TCMRJ.
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7. Proposta de Encaminhamento
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Reitera-se o apontado no item 6.2, o qual informa que as imSURSULHGDGHVHRXLUUHJXODULGDGHVYHUL¿FDGDVHPUHODomRjGHVcentralização da perícia médica, detalhadas no item 3 do relatório, serão tratadas no âmbito do processo n.º 05/000.800/2011,
que versa sobre o Contrato SMA n.º 4/2011, celebrado entre a
SMA e a Rede Rio de Medicina.
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