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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal
Departamento de Remuneração e Benefícios

Coordenação-Geral de Saúde, Segurança e Qualidade no Trabalho
   
 
OFÍCIO CIRCULAR SEI nº 2/2019/CGSQT/DEREB/SGP/SEDGG-ME

  
 

Brasília, 04 de julho de 2019

 
Aos Senhores Dirigentes de Gestão de Pessoas dos Órgãos e Entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil
da Administração Federal - SIPEC
 
Assunto: Utilização das dotações orçamentárias destinadas à realização dos Exames Médicos
Periódicos.

 

1. O Ministério da Economia tem envidado esforços no sentido de promover o engajamento dos
gestores públicos federais para a realização de ações para promoção da saúde dos servidores públicos civis da
administração direta, autárquica  e fundacional, em especial com vistas a dar cumprimento à execução dos
exames médicos periódicos, conforme disposto no art. 206-A, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
regulamentado pelo Decreto 6.856, de 25 de maio de 2009.

2. Para tanto, reiteramos as informações constantes no Oficio-Circular SEI nº
1/2019/CGDPS/SEAFI/SOF/FAZENDA-ME, de 26 de fevereiro de 2019 (SEI nº 2275586), proveniente da
Secretaria de Orçamento Federal - SOF/ME, que versa sobre orientações aplicáveis aos processos de execução
orçamentária das despesas relativas a pessoal, benefícios aos servidores, sentenças judiciais e pensões
indenizatórias, inclusive quanto às dotações relativas aos limites divulgados para a realização dos Exames
Médicos Periódicos, classificadas no nível de Plano Orçamentário (PO), integrantes da Ação 2004 destinada
para Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados e seus Dependentes, e que possui a
seguinte composição:

PO 0001 - Assistência Médica e Odontológica de Civis - Complementação da União; e
PO 0002 - Exames Periódicos - Civis.
 

3. Cumpre destacar que, quando os órgãos desejarem proceder à realização dos exames
periódicos, as Unidades Orçamentárias poderão solicitar à SOF/ME, por intermédio do Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento - SIOP, o remanejamento de dotações do PO 0001 para o PO 0002 (pedido de
crédito do tipo 911), preenchendo detalhadamente as justificativas dos pedidos no SIOP de forma a comprovar
a necessidade real e imediata de dotações para custear tais despesas - sob risco de terem as solicitações
devolvidas - preferencialmente respondendo as questões abaixo:

a.      Como serão realizados os exames periódicos (contratação de serviços de terceiros
ou outra forma)?
b.      Em que estágio se encontram os procedimentos administrativos para a contratação
desses serviços?
c.      Existe processo licitatório em andamento?
d.      Existe edital de licitação no mercado?
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e.      A licitação já ocorreu?
f.      A partir de que mês se prevê o início da realização dos exames, após concluída a
licitação ou similar?
g.      Qual o valor projetado?
 

4. Encaminha-se também a Portaria nº 1, de 13 de fevereiro de 2019 (SEI nº 2275530), que
estabelece procedimentos e prazos para solicitação de alterações orçamentárias, no exercício de 2019, e dá
outras providências.

 

Atenciosamente,

 

WAGNER LENHART

Secretário de Gestão e Desempenho de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por Wagner Lenhart, Secretário(a),
em 12/07/2019, às 13:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2275411 e o código CRC 19B2F9B6.

 
Esplanada dos Ministérios, Bloco C, - Bairro Zona Cívico-Administrativa
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Referência: ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19975.100350/2019-02. SEI nº 2275411
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