
EDITAL PARA CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS EDITAL Nº 001/2020.  

O IPESMUC - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de 

Curitibanos – SC, torna público que realizará, em caráter excepcional, procedimento de 

credenciamento para contratação de médicos para a realização de perícias médicas 

previdenciárias, na forma estabelecida pela Resolução n. 001/2020 especificamente com a 

finalidade de avaliar a situação dos servidores aposentados por invalidez e a permanência 

das causas que ensejaram a aposentadoria.  

1. DO OBJETO  

1.1. Este procedimento tem por objeto credenciar profissional médico (pessoa física) para 

a realização de perícias médicas previdenciárias para o IPESMUC, conforme determina o 

artigo 32 da Lei Complementar n. 015/2000 com a redação dada pela Lei Complementar n. 

107/2013 e regulada pela Resolução 001/2020.  

1.2. Os profissionais médicos credenciados realizarão, preferencialmente, perícias médicas 

previdenciárias, na forma estabelecida pela Resolução n. 001/2020 especificamente com a 

finalidade de avaliar a situação dos servidores aposentados por invalidez e a permanência 

das causas que ensejaram a aposentadoria.  

2. DOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.  

2.1. As perícias médicas previdenciárias poderão ser realizadas dentro da Agência do 

IPESMUC localizada na Rua Cornélio de Haro Varella, s/nº, Centro de Curitibanos - SC, 

resguardada a possibilidade de ser realizada no consultório particular do médico 

credenciado, após a análise de conveniência e oportunidade do Diretor Executivo do 

IPESMUC. 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  

3.1. Poderão participar do credenciamento os profissionais médicos, pessoas físicas, que 

atendam os seguintes requisitos:  

a) possuir graduação em medicina; e  

b) estar em situação regular perante o Conselho Regional de Medicina (CRM).  

3.2. É vedado o credenciamento: de médico suspenso do exercício profissional ou 

cumprindo qualquer espécie de penalidade disciplinar.  

4. DA INSCRIÇÃO  

4.1. As inscrições serão realizadas no período de 18/05/2020 à 29/05/2020. 

4.2. O interessado deverá preencher, em letra legível, o Requerimento para 

Credenciamento conforme o modelo constante do Anexo I deste Edital e apresentar 



mediante fotocópias autenticadas por tabelião ou apresentação do original e cópia para 

conferência pelo servidor do IPESMUC, os seguintes documentos:  

a) Carteira de Identidade – RG atualizada, não superior a 10 (dez) anos;  

b) Registro e comprovação de regularidade perante o Conselho Regional de Medicina 

(CRM);  

c) Cadastro de Pessoa Física - CPF;  

d) Número de Identificação do Trabalhador – NIT (PIS/PASEP/CICI);  

e) Curriculum Vitae; 

f) Demais documentos necessários para fixação da ordem de precedência, nos termos do 

item 5.2.1 deste Edital. 

5. DO PROCEDIMENTO DE CREDENCIAMENTO E DA ORDEM DE PRECEDÊNCIA  

5.1. As inscrições serão analisadas por Comissão designada pelo Diretor Executivo do 

IPESMUC 

5.2. Feito o credenciamento, será estabelecida ordem de precedência para a prestação do 

serviço cuja formação observará os seguintes critérios:  

a) a experiência profissional na atividade médico-pericial; e  

b) a qualificação técnica do credenciado. 

5.2.1. Para fixação da ordem de precedência serão considerados os documentos abaixo 

discriminados, com suas respectivas pontuações:  

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, contrato de trabalho e outros 

documentos que comprovem a experiência prévia em perícia médica: um ponto por ano até 

o máximo de cinco pontos;  

b) Título de Especialista em Medicina do Trabalho ou Perícia Médica (com registro no 

Conselho Regional de Medicina): dois pontos;  

c) títulos de especialização e/ou pós-graduação, limitados a no máximo três, devidamente 

reconhecidos pelos conselhos, sociedades ou associações médicas ou pelo Ministério da 

Educação: um ponto para cada título;  

5.2.2. Em caso de mesma pontuação final entre os credenciados, o critério de desempate 

deverá priorizar o item “a”, seguido dos itens “b” e “c”, nesta ordem; persistindo o empate, 

a precedência será atribuída ao credenciado que tiver maior idade.  



5.3. O resultado provisório do credenciamento e da ordem de precedência será divulgado 

por meio da afixação em quadro de avisos dos locais de inscrição, no segundo dia útil após 

o encerramento das inscrições.  

5.4. O interessado poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis após a divulgação 

do resultado do credenciamento e da ordem de precedência, no local onde foi realizada a 

inscrição.  

5.4.1. Os recursos oferecidos serão apreciados pela Comissão no prazo de dois dias úteis. 

Caso não sejam acolhidos, serão encaminhados à Diretoria Executiva, com parecer 

fundamentado sobre a manutenção da decisão, cabendo ao Diretor a decisão final, em igual 

prazo.  

5.5. Após a análise dos recursos, o resultado definitivo será publicado por meio da afixação 

em quadro de aviso nos locais de inscrição. 

5.6. Autorizada a contratação, será convocado o credenciados para assinatura do Termo 

de Compromisso – Anexo II do Edital; a Declaração de Vinculação de Cargos, Empregos, 

Funções Públicas Médicos – Anexo III, caso exerça outro cargo, emprego ou função 

pública, bem como para participar da reunião a que se refere o item 6.1 deste Edital.  

5.6.1. Será de competência do Diretor Executivo a assinatura do Termo de Compromisso 

como representante do IPESMUC. 

6. DA DEFINIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES  

6.1. Após a assinatura do Termo de Compromisso com o credenciado, a Diretoria Executivo 

do IPESMUC promoverá a realização de reunião com o médico credenciado, quando será 

definida a escala de realização das perícias médicas, observando-se a disponibilidade de 

dias e horários do médico credenciado.  

6.2. Serão realizadas 82 (oitenta e duas) perícias médicas e o prazo para conclusão das 

perícias será de, no máximo 120 (cento e vinte) dias, sendo possível a prorrogação por 

mais 30 (trinta) dias mediante solicitação justificada.  

7. DA EXECUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS  

7.1. Os profissionais credenciados obrigam-se a emitir parecer médico conclusivo quanto à 

capacidade laboral, para fins previdenciários e ainda a:  

a) realizar exames médico-periciais em segurados que lhe forem encaminhados, 

registrando os resultados com relação aos protocolos e laudos médicos, respeitando o 

horário declarado para o atendimento;  

b) comunicar ao IPESMUC, obrigatoriamente, a ocorrência de qualquer irregularidade de 

que tenha conhecimento;  



c) manter-se atualizado acerca da legislação previdenciária, sobretudo na área de perícia 

médica;  

d) não ceder ou transferir, total ou parcialmente, os serviços prestados;   

e) realizar os exames médico-periciais em segurados em consultórios ou na sede do 

IPESMUC nos dias e horários estabelecidos pelo IPESMUC, admitindo-se em caráter 

excepcional a realização de perícias hospitalares/domiciliares, mediante autorização 

expressa do Diretor Executivo. 

8. DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS  

8.1. O pagamento aos credenciados será descentralizado, realizado no âmbito da Seção 

financeira do IPESMUC. 

8.2. O pagamento será realizado por exame/perícia, cujo valor bruto será de R$ 63,63 

(sessenta e três reais e sessenta e três centavos).  

8.3. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente à prestação 

do serviço, mediante depósito em conta-corrente individual do credenciado e após a 

apresentação dos relatórios de perícias realizadas no período. 

9. DA VIGÊNCIA  

9.1. O prazo máximo de vigência do contrato será de 150 (cento e cinquenta) dias, a contar 

da assinatura do Termo de Compromisso, podendo ser encerrado/extinto quando cessados 

os motivos ensejadores da contratação excepcional.  

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. Os procedimentos de suspensão/denúncia/rescisão do credenciamento poderão ser 

de iniciativa do próprio credenciado ou do IPESMUC. 

10.1.1. Na ocorrência de qualquer das situações descritas no item 10.1, poderá ser 

realizada a convocação individual dos demais credenciados por ordem de precedência, 

devendo eventual alteração de local, escala, horário ou quantidade de perícias ser feita por 

simples apostilamento.  

10.1.2. Caso haja necessidade de preservar interesse da Administração, a suspensão 

imediata de encaminhamento de exames médico-periciais poderá ocorrer 

concomitantemente à proposta de rescisão contratual.  

10.1.3. Em caso de rescisão a pedido do credenciado, bem como nos casos de óbito, 

deverá haver a formalização de processo por parte da diretoria do IPESMUC para a 

realização dos pagamentos devidos.  



10.2. O IPESMUC reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, rescindir o Termo de 

Compromisso no interesse da Administração ou quando comprovada a prática de atos ou 

omissões lesivas na prestação do serviço contratado.  

10.3. O médico credenciado será responsabilizado ética, penal e civilmente, por quaisquer 

danos causados ao IPESMUC decorrente da prática de atos ou omissões lesivas na 

prestação do serviço contratado.  

10.4. Os pedidos de esclarecimentos, referentes a este Edital, deverão ser enviados ao 

IPESMUC até três dias úteis antes da data final para inscrição prevista no item 4, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no seguinte endereço: 

ipesmuc@curitibanos.sc.gov.br 

11. DOS ANEXOS  

11.1. Integram este Edital os seguintes anexos:  

a) ANEXO I – REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO  

b) ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO  

c) ANEXO III – DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS, FUNÇÕES 

PÚBLICAS MÉDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I DO EDITAL - FICHA DE CREDENCIAMENTO DE MÉDICOS 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO                                                                                                                                                                                            

M                  MUNICÍPIO DE CURITIBANOS – IPESMUC 

 

Identificação 

Nome completo 

CPF CRM Nº Inscrição NIT 
 

RG Órgão Emissor Data de expedição 
 

Nacionalidade Naturalidade UF 
 

Estado Civil 
 

Sexo  (     ) Feminino 
           (     ) Masculino 

Endereço Residencial 

 
 

Nº 
 

Complemento 
 

Bairro 
 

Cidade UF CEP 
 

Endereço Consultório 

 Nº 
 

Complemento 
 

Bairro 

Cidade UF CEP 
 

Dias da semana de preferência para realização das perícias médicas 

(    ) segunda-feira   (    ) terça-feira  (    ) quarta-feira   (    ) quinta-feira  (     ) sexta-feira 

Local de preferência para realização das perícias médicas 

(    ) IPESMUC  (    ) Consultório Médico 

Horário  
 

CURITIBANOS, _____ de ________________ de 2020. 
 

 

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS, QUE CONCORDO COM O VALOR PAGO 

POR PERÍCIA MÉDICA ESTABELECIDO NO EDITAL E ACATO AS NORMAS MÉDICO-PERICIAIS. 

 
_____________________________________________ 

ASSINATURA DO INSCRITO 

 

 

 



ANEXO II DO EDITAL -  TERMO DE COMPROMISSO  

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO                                                                                                                                                                                            

M                  MUNICÍPIO DE CURITIBANOS – IPESMUC 

 

Compromisso que entre si celebram o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do 

Município de Curitibanos/SC – IPESMU, com sede na Av. Cornélio de Haro Varella, s/nº, bairro 

Centro, no município de  Curitibanos/SC, Autarquia Municipal, criado na forma da autorização 

legislativa contida na Lei Complementar n. 015/2000 , neste ato representado por sua Diretora Anna 

Christina Ribeiro, brasileira, portadora do RG, nº 1.827.878 expedido pela SSP-SC, CPF nº 

653.057.529-49, domiciliada na Rua Pedro Driessen nº 237, bairro Bosque, na cidade de 

Curitibanos - SC, de um lado e, de outro, pelo profissional médico: 

O (a) Sr. (a) _________________________________________________________, brasileiro (a), 

portador do RG, nº_______________ expedido por____________, CPF nº ___________________, 

CRM n° _________________domiciliado (a) na Rua ___________________________________,  

_________________________________________nº ______, bairro _______________________, 

na cidade de ________________________/___, resolvem celebrar o presente compromisso de 

realização de Perícia Médica, tudo sob os termos e condições estabelecidos no presente 

instrumento. 

 I - DO OBJETO: o presente compromisso tem como objeto a realização de perícias médicas para 

o IPESMUC em decorrência da determinação contida na Resolução n. 001/2020 para a realização 

de perícias médicas previdenciárias, com a finalidade de avaliar a situação dos servidores 

aposentados por invalidez e a permanência das causas que ensejaram a aposentadoria. 

II - DA EXECUÇÃO: os serviços serão prestados sob a forma de execução direta e de acordo com 

a escala acordada em reunião pública previamente realizada com os credenciados e a demanda de 

segurados encaminhada diariamente, observados os limites estabelecidos pelo IPESMUC, e de 

forma alguma configurando vínculo empregatício.  

III - DA VIGÊNCIA: a vigência máxima deste Termo de Compromisso será de 150 (cento e 

cinquenta) dias, correspondente ao período de 03/08/2020 à 30/11/2020, podendo ser prorrogado 

por mais 30 (trinta) dias, mediante solicitação justificada; suspenso a qualquer tempo ou 

encerrado/extinto quando cessados os motivos ensejadores desta contratação excepcional. 

IV - COMPROMETE-SE O IPESMUC:  

a) remunerar o credenciado no valor de R$ 63,63 (sessenta e três reais e sessenta e três centavos) 

por perícia, até o 10º (décimo) dia do mês subsequente à prestação do serviço, mediante depósito 

em conta corrente indicada pelo credenciado, conforme as regras estabelecidas no Edital e após a 

apresentação do relatório de pericias realizadas;   

b) orientar tecnicamente os profissionais credenciados;  

c) comunicar sobre decisões originadas da Instituição, que se relacionem com os interesses das 

partes; e  

 

 

 



d) manter suporte técnico-operacional dos sistemas corporativos.  

VI - COMPROMETE-SE O CREDENCIADO A:  

a) realizar exames médico-periciais em segurados, que lhe forem encaminhados, registrando os 

resultados com relação aos protocolos e laudos médicos, conforme estabelecido nos procedimentos 

de perícia médica do IPESMUC, respeitando o horário declarado para o atendimento;  

b) emitir parecer médico conclusivo quanto à capacidade laboral, para fins previdenciários;  

c) comunicar ao Instituto, obrigatoriamente, a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha 

conhecimento;  

d) manter-se atualizado acerca da legislação previdenciária, sobretudo na área de perícia médica;  

e) não ceder ou transferir, total ou parcialmente, os serviços prestados;  

f) apresentar, quando solicitado, as Guias de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias - 

GPS, na qualidade de contribuinte individual (pessoa física);  

g) os exames médico-periciais em segurados serão realizados na sede do IPESMUC ou em 

consultórios/Clínicas Particulares, nos dias e horários estabelecidos pelo IPESMUC, admitindo-se 

em caráter excepcional a realização de perícias hospitalares/domiciliares, mediante autorização 

expressa da Diretoria Executiva do IPESMUC;  

h) responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao IPESMUC decorrente da prática de atos ou 

omissões lesivas na prestação do serviço contratado; e  

i) cumprir o acordado neste Termo de Compromisso e no Edital de Credenciamento, que faz parte 

integrante do mesmo, sob pena do cancelamento do credenciamento e rescisão deste Termo de 

Compromisso, sem prejuízo das demais cominações legais aplicáveis.  

Este Termo de Compromisso poderá ser rescindido em qualquer época e por quaisquer das partes, 

mediante denúncia expressa, com antecedência mínima de cinco dias úteis. Estando assim, justo 

e acordado, assinam o presente, em duas vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo 

firmadas e qualificadas.  

   
 
   ____________________________________               ___________________________________         
            Assinatura do (a) Credenciado (a)                        Assinatura Diretora Executiva IPESMUC 
 

 

 

Curitibanos, ____ de _____________________ de 2020. 

  



ANEXO III – DECLARAÇÃO DE VINCULAÇÃO DE CARGOS, EMPREGOS, FUNÇÕES PÚBLICAS MÉDICOS 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO                                                                                                                                                                                            

M                  MUNICÍPIO DE CURITIBANOS – IPESMUC 

 

DECLARAÇÃO 

Declaração de não acumulação ou acumulação legal de cargos 

 

Eu,__________________________________________________________, brasileiro (a), 

___________________(estado civil), inscrito (a) no CPF sob o nº______________________, 

portador (a) do RG nº___________________________________, residente e domiciliado à 

______________________________________________________________(endereço), na 

cidade de ________________________, estado de____________________, aprovado (a) 

em concurso público para o cargo de _______________________________________, 

DECLARO, sob as penalidades da lei, que: 

(      ) NÃO ocupo qualquer outro cargo, emprego, função ou presto serviço em órgão da 

Administração Direta ou Indireta do Poder público Federal, Estadual ou Municipal ou que 

dos mesmo esteja agastado por motivo de licença remunerada, não exercendo qualquer 

atividade que caracteriza acúmulo da forma da lei. 

(      ) OCUPO o (a) _______________(cargo/emprego/função) de ______________________ na 

administração ______________ (direta/indireta) do Poder Público ____________________ 

(Federal/Estadual/Municipal) com carga horário mensal de _____ horas, na forma prevista no art. 

37, XVI, alínea _____ da Constituição Federal1. 

 
Curitibanos (SC), ______/_______________/2020. 

 

Assinatura do Declarante 

 

 

 
1 Art. 37. (...) 
XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, 
observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 

a) A de dois cargos de professor; 
b) A de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
c) A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Com profissões regulamentadas. 

 

 

 


