
ATO Nº 560, DE 12 DE MARÇO DE 1991

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições

que lhe são conferidas pelo artigo 317 do Regimento Interno,

resolve:

Art. 1º. Aprovar, na forma constante do Anexo, o Regulamento dos

Serviços Administrativos da Secretaria de Serviços Integrados de

Saúde, criada pela Resolução nº 12, de 16 de abril de 1990.

Art . 2º. Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.

Art . 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

MINISTRO WASHINGTON BOLÍVAR DE BRITO

PRESIDENTE

REGULAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE

CAPÍTULO I

CATEGORIA E FINALIDADE

Art. 1º A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde, órgão de

direção especializada, subordinada ao Diretor-Geral, tem por

finalidade planejar, coordenar, e supervisionar as atividades de

assistência médica, odontológica, de enfermagem, psicológica e

social aos Ministros e servidores do Tribunal, ativos e inativos, e

seus respectivos dependentes, bem como as de apoio técnico e

administrativo.

CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO

Art. 2º. A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde tem a seguinte

estrutura:

1. Gabinete;

2. Divisão de Assistência Médica e Social

2.1.  Seção de Assistência Médica

2.2.  Seção de Assistência Social

2.3.  Seção de Assistência Psicológica

2.4.  Seção de Assistência Odontológica

2.5.  Seção de Enfermagem

3. Divisão de Atividades Auxiliares

3.1.  Seção de Documentação de Saúde

3.2.  Seção de Recepção e Orientação

3.3.  Seção de Controle de Convênios

Art. 3º. A Secretaria de Serviços Integrados de Saúde e suas

Divisões serão dirigidas por Diretor; as Seções e o Gabinete do

Diretor da Secretaria, por Supervisor.

Parágrafo único. Os cargos e funções serão providos na forma da

legislação pertinente.
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Art. 4º. Os ocupantes dos cargos e funções previstos no artigo

anterior serão substituídos, em suas faltas, impedimentos e férias,

respeitados os requisitos exigidos para os titulares, por servidores

por eles indicados, preferencialmente dentre os lotados nas

respectivas áreas, designados na forma da legislação específica.

CAPÍTULO III

COMPETÊNCIA DAS UNIDADES

Art. 5º. Ao Gabinete compete executar  atividades de apoio técnico e

administrativo e de preparo e despacho do expediente do Diretor da

Secretaria, bem como elaborar e encaminhar à Subsecretaria de

Pessoal, nos prazos estabelecidos, relação dos servidores aos quais

foram concedidas, ou não, justificativas de faltas ao trabalho,

licenças médicas ou homologação de atestados, anexando cópias dos

respectivos atestados.

Art. 6º. À Divisão de Assistência Médica e Social compete dirigir,

orientar e acompanhar a execução das atividades de assistência

médica, social, psicológica, odontológica e de enfermagem aos

magistrados e servidores do Tribunal, ativos e inativos, e seus

dependentes, em caráter preventivo, assistencial e curativo.

Art. 7º. À Seção de Assistência Médica compete:

I - prestar assistência médica permanente aos magistrados e

servidores do Tribunal, ativos e inativos, e seus dependentes;

II - realizar exames de capacidade física e sanidade mental nos

magistrados e servidores, para todos os efeitos legalmente

previstos;

III - avaliar, periodicamente, as condições físicas dos magistrados

e servidores;

IV - autorizar a distribuição de medicamentos básicos aos

beneficiários;

V - propor a requisição ou compra de medicamentos e material médico;

VI - sugerir a celebração de contratos e convênios de prestação de

serviços de assistência médica especializada;

VII - requisitar exames complementares necessários ao esclarecimento

de cada caso clínico;

VIII - encaminhar, por intermédio das áreas médicas específicas,

quando conveniente, pacientes para tratamento especializado ou

hospitalar;

IX - controlar a utilização dos serviços técnicos prestados por

terceiros, através de contratos e convênios;

X - prestar assistência médico-domiciliar aos magistrados,

servidores e dependentes, quando julgado necessário pelo Diretor da

Secretaria de Serviços Integrados de Saúde ou de ordem superior;
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XI - revisar e homologar laudos fornecidos por médicos não

pertencentes ao corpo clínico do Tribunal, para efeito de concessão

de licença ou abono de faltas de serviço;

XII - realizar perícias médicas, para os fins previstos em lei ou

quando determinado pela autoridade superior;

XIII - colaborar com a Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos

Humanos na identificação das causas determinantes da diminuição do

rendimento do trabalho do servidor;

XIV - divulgar normas relativas às questões de higiene e prevenção

de acidentes de trabalho;

XV - exercer fiscalização permanente sobre as condições de higiene e

segurança dos locais de trabalho, promovendo a remoção das causas de

acidentes e doenças profissionais;

XVI - fiscalizar, permanentemente, as condições higiênicas de

cantinas, restaurantes e bares instalados nos prédios do Tribunal;

XVII - proceder à orientação nutricional e à confecção de cardápios;

XVIII - fiscalizar a atuação da permissionária de serviços de

cantinas, restaurantes e bares instalados nos prédios do Tribunal; e

XIX - executar quaisquer outras atividades típicas da Seção.

Art. 8º. À Seção de Assistência Social compete:

I - promover o levantamento das condições sociais  e familiares dos

servidores, no sentido de orientar o atendimento integral de saúde;

II - proceder  à analise de Serviço Social dos servidores, para fins

de cadastro e acompanhamento;

III - utilizar instrumentos e técnicas específicas do processo de

serviço social de casos, junto a servidores com desajustes sociais;

IV - fornecer dados, dentro da sua área de atuação, para compor o

Prontuário Integrado de Saúde dos servidores;

V - colaborar com a Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos

Humanos para a remoção de causas de natureza social que provocam

desajustes funcionais, sugerindo medidas gerais ou individuais

cabíveis;

VI - oferecer à Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos

subsídios para o planejamento  e execução de atividades educativas e

recreativas, cursos, palestras, orientações pessoais e de grupos,

bem como para o aperfeiçoamento do sistema de benefícios, a partir

do conhecimento da problemática social dos servidores; e

VII - executar quaisquer outras atividades típicas da Seção.

Art. 9º. À Seção de Assistência Psicológica compete:

I - prestar assistência psicológica aos servidores e seus

dependentes;

II - proceder ao estudo psicológico dos servidores, fornecendo
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subsídios à perícia e à assistência médicas, com vistas ao

tratamento psicosomático;

III - fornecer dados, dentro da sua área de atuação, para compor o

Prontuário Integrado de Saúde dos Servidores;

IV - colaborar com a Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos

Humanos, quando necessário, na aplicação de exames psicológicos,

testes psicométricos  e correlatos em candidatos a ingresso no

Quadro de Pessoal do Tribunal;

V - propor a compra e controlar o material técnico utilizado;

VI - oferecer, à Subsecretaria de Desenvolvimento de Recursos

Humanos, subsídios  para o planejamento e execução de atividades

educativas e recreativas, cursos, palestras, orientações pessoais e

de grupos, a partir do conhecimento da problemática psicológica dos

servidores; e

VII - executar quaisquer outras atividades típicas da Seção.

Art. 10. À Seção de Assistência Odontológica compete:

I - prestar assistência odontológica, preventiva e curativa, aos

magistrados e servidores do Tribunal, ativos e inativos, e seus

dependentes;

II - realizar exames odontológicos periódicos, nos magistrados e

servidores, executando os procedimentos de profilaxia adequados à

saúde bucal;

III - propor a requisição ou compra de medicamentos e material

técnico-odontológico, mantendo sob controle os respectivos estoques;

IV - sugerir a celebração de contratos e convênios de prestação de

serviços de assistência odontológica;

V - colaborar no planejamento e execução de cursos, palestras e

atividades destinados à orientação e educação da saúde da boca; e

VI - executar quaisquer outras atividades típicas da Seção.

Art. 11. À Seção de Enfermagem compete:

I - executar serviços específicos de enfermagem, rotineiros e de

emergência;

II - receber e armazenar medicamentos e materiais de uso médico e

odontológico adquiridos;

III - controlar estoque, prazo de validade e distribuição de

materiais de consumo e medicamentos aos beneficiários da assistência

médica e odontológica;

IV - zelar pela conservação e correta utilização do instrumental e

equipamento médico e odontológico, procedendo à sua limpeza e

esterilização;

V - enviar à unidade competente documentos de entrada e saída de

medicamentos e materiais de uso médico e odontológico, para emissão
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de balancetes e demonstrativos periódicos;

VI - encaminhar balancetes e demonstrativos para o órgão de controle

interno; e

VII - executar quaisquer outras atividades típicas da Seção.

Art. 12. À Divisão de Atividades Auxiliares compete dirigir,

orientar e acompanhar a execução das atividades de apoio

administrativo à Secretaria de Serviços Integrados de Saúde.

Art. 13. À Seção de Documentação de Saúde compete:

I - organizar prontuários integrados de saúde dos magistrados e

servidores, ativos e inativos, e seus dependentes, zelando por sua

conservação e mantendo sigilo sobre os registros existentes;

II - encaminhar, diariamente, às áreas específicas da Divisão de

Assistência Médica e Social os prontuários de saúde dos

beneficiários com consulta marcada, providenciando sua guarda ao

final do expediente; e

III - executar quaisquer outras atividades típicas da Seção.

Art. 14. À Seção de Recepção e Orientação compete:

I - prestar informações e orientar os servidores e seus dependentes

quanto ao funcionamento e utilização dos serviços oferecidos;

II - marcar consulta, fazer contatos telefônicos, recepcionar

magistrados, servidores e respectivos dependentes;

III - encaminhar, diariamente, à Seção de Documentação de Saúde,

relação das consultas marcadas por área de especialização;

IV - preparar guias de encaminhamento dos beneficiários para

consultas, exames e demais atendimentos efetuados através de

contratos e convênios; e

V - executar quaisquer outras atividades típicas da Seção.

Art. 15. À Seção de Controle de Convênios compete:

I - controlar os prazos de validade de contratos e convênios de

prestação de serviços de assistência médica e odontológica;

II - manter registro das entidades ou pessoas físicas com as quais o

Tribunal mantém contratos ou convênios;

III - proceder ao controle da prestação de serviços técnicos por

terceiros;

IV - velar pela qualidade dos serviços contratados;

V - remeter à Seção de Recepção e Orientação, para divulgação aos

beneficiários, relação dos convênios  e contratos firmados pelo

Tribunal;

VI - propor a aplicação de penalidades a prestadores de serviços de

assistência médica e odontológica, quando inadimplentes; e

VII - executar quaisquer outras atividades típicas da Seção.

CAPÍTULO IV
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ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Art. 16. Ao Diretor da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde,

além das responsabilidades e atribuições previstas no Regulamento

Geral, incumbe:

I - estabelecer diretrizes para o planejamento, coordenação e

supervisão das atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria de

Serviços Integrados de Saúde;

II - assistir o Diretor-Geral na supervisão das atividades

desenvolvidas em sua área de atuação;

III - regulamentar o trabalho dos profissionais das áreas que

compõem os serviços de saúde;

IV - regulamentar a perícia médica no Tribunal, visando estabelecer

normas adequadas ao controle de saúde e de ausência ao serviço por

razões de saúde;

V - regulamentar a utilização dos contratos e convênios relativos à

área de saúde, bem como distribuição de medicamentos e materiais de

consumo;

VI - indicar membros para compor Junta Médica, presidindo-a como

membro nato;

VII - dirigir o Centro de Estudos de Saúde do Tribunal; e

VIII - exercer quaisquer outras atribuições decorrentes do exercício

do cargo ou que lhe sejam cometidas pela autoridade superior.

Art. 17. Aos Diretores de Divisão e Chefes de Seção, além das

responsabilidades e atribuições previstas no Regulamento Geral,

incumbe:

I - dirigir, orientar e acompanhar a execução das atividades

desenvolvidas em suas respectivas áreas de atuação;

II - promover a orientação e assistência à saúde integral dos

servidores e seus dependentes, mediante a realização de reuniões,

cursos e palestras;

III - assistir o superior hierárquico em assuntos de sua

compatência; e

IV - desempenhar quaisquer outras atribuições decorrentes do

exercício do cargo ou função, ou que lhes sejam cometidas pela

autoridade superior.

Parágrafo único. Ao Diretor da Divisão de Assistência Médica e

Social compete especificamente:

I - autorizar a utilização de equipamentos médicos e hospitalares

fora da unidade de saúde ou do Tribunal;

II - providenciar plantão médico nos dias de sessões solenes ou

quando solicitado pela autoridade superior;

III - determinar a realização de visitas domiciliares, para dar
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assistência a pacientes, verificar situações de saúde, bem como a

necessidade de internações hospitalares;

IV - autorizar o encaminhamento de pacientes para tratamentos

especializados ou hospitalares, utilizando recursos de contratos e

convênios; e

V - autorizar a saída de ambulâncias para atendimentos médicos de

urgência e transporte de pacientes.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do

presente Regulamento serão solucionadas pelo Diretor da Secretaria

de Serviços Integrados de Saúde.

VISTO

EMÍDIO RODRIGUES CARREIRA

DIRETOR-GERAL
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