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PORTARIA N° 059/2016, DE 02 DE AGOSTO DE 2016. 

 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 

apresentação de exames complementares 

nas perícias médicas realizadas pelo Fundo 

Previdenciário de Muriaé – MURIAÉ-PREV e 

determina prazo para entrega de BIMs.  

 

 

  O Diretor Executivo do Fundo Previdenciário de Muriaé – Muriaé-

Prev, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 10, 

incisos I, II, IV, V e VI da lei 3.432/2007 e art. 6º, art. 19º, incisos IV, XIII, XIV e 

XV do Regimento Interno do Muriaé-Prev; 

 

  Considerando a necessidade de justificar com eficácia o diagnóstico 

apresentado no BIM acompanhado do atestado médico e deferido pelo perito 

da Prefeitura por período superior a 15 (quinze) dias ao servidor municipal, 

para fins de afastamento para tratamento de saúde e evitar compensações 

financeiras entre a administração direta e indireta, motivado pelo atraso na 

entrega dos BIMs no setor de benefícios para realização das perícias médicas;  

 

 

RESOLVE: 

 

                 Art. 1° - Em cumprimento ao arts. 94, 95 da Lei nº 3.432/2007, será 

exigido a partir desta data a apresentação de exame (s) complementar (es) 

laboratorial (is) condizente com o diagnóstico apresentado no atestado médico 

e confirmado no BIM pelo perito da Prefeitura Municipal de Muriaé; 
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                 Art. 2º - Poderá ficar prejudicado o servidor que não apresentar (os) 

exame (s) laboratorial (is) exigido no artigo 1º caso a junta médica do Muriaé-

Prev não acatar ou acatar parcialmente o período de afastamento concedido no 

BIM, conforme o previsto no art. 19º, inciso XIV; 

 

                   Art. 3º - Serão aceitos exames simples de rotina retroativos a 30 

(trinta) dias e até 60 (sessenta) dias para os exames considerados de alta 

complexidade a contar da data do atestado médico apresentado no ato do 

primeiro requerimento de afastamento das funções laborativas para tratamento 

de saúde e assim sucessivamente a cada pedido de reconsideração de alta 

médica; 

 

                  Art. 4º - O departamento de pessoal da administração direta e 

indireta terá até 03 (três) dias no máximo para encaminhar o Boletim de 

Inspeção Médica (BIM) ao MURIAÉ-PREV, para que o setor de benefícios 

marque a perícia do segurado, conforme o art. 19º, inciso VI do regimento 

interno. 

 

              Art. 5º - Em caso de não cumprimento do art. 4º, o Muriaé-Prev não se 

responsabilizará pelos dias em que o servidor ficar descoberto por falta de 

realização de perícia médica. Neste caso a responsabilidade pelo pagamento 

do servidor ficará por conta da administração direta e indireta que causar o 

atraso na entrega dos BIMs ao Muriaé-Prev. 
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                   Art. 6º - Fica o Setor de Benefícios do Muriaé-Prev responsável pelo 

acompanhamento e dirimir sobre quaisquer outros fatos relacionados à perícia 

médica. 

 

                Art. 7º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

                 Muriaé, 02 de Agosto de 2016. 

 

  

Antônio José Pereira de Oliveira 

Presidente do Muriaé-Prev 
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