
Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Municipal de Perícias Médicas
- SEMPEM -

ORDEM DE SERVIÇO SEMPEM Nº 002/2006 DE 15 DE MAIO DE 2006

O interlocutor do SEMPEM – Serviço Municipal de Perícias Médicas no uso de suas atribuições 
legais e, considerando a necessidade de padronização de conceitos pelos técnicos tanto da Perícia 
Médica quanto do SESMT.

RESOLVE:

Art. 1º  Os conceitos de Readaptação Funcional, Adequação e Adequação da Readaptação dos 
servidores públicos municipais ficam definidos nesta Ordem de Serviço;

Art. 2º A Readaptação Funcional será caracterizada quando houver necessidade de mudança de 
função  do  servidor,  por  problema  de  saúde,  que  o  incapacite  ao  exercício  das  atribuições 
previstas no cargo para o qual foi nomeado. Será definida por Junta Médica Oficial que sugirirá a 
nova função a ser desempenhada
Parágrafo único:  Todos os casos de Readaptação Funcional  serão publicados em D.O.M. e 
encaminhados à Assistência Social para os contatos preliminares e ínicioefetivo do processo. Em 
seguida,  à  avaliação  psicológica.  Relatório  conjunto  das  duas  áreas  será  apresentado  ao 
Interlocutor do SEMPEM que deliberará sobre novos encaminhamentos enquanto não existir a 
equipe multidisciplinar que tratará da reabilitação do servidor.

Art. 3º A Adaptação Funcional será caracterizada pela necessidade de restrição e/ou eliminação 
de uma ou mais das atribuições previstas no cargo para o qual o servidor foi nomeado e será 
mantida enquanto perdurar as condições de saúde que a motivaram. Poderá ser definida pelo 
perito singular ou pela Junta Médica Oficial a quem retornará com relatório conclusivo.

Art. 4º A Adequação da Readaptação Funcional será caracterizada quando por agravamento das 
condições  de saúde do servidor  ou outro  motivo  de saúde relevante,  houver  necessidade  de 
restrição e/ou eliminação de uma ou mais atribuições definidas na readaptação funcional. Será 
decidida  pelo  perito  singular  do  SEMPEM  que  encaminhará  o  documento  ao  SESMT 
acompanhado do LAIR – Laudo de Avaliação de Invalidez/Readaptação com as atividades da 
função que o servidor passou a desempenhar. Não depende de publicação em D.O.M. E será 
operacionalizada por um enfermeiro e um técnico de segurança do trabalho do SESMT que, após 
análise,  contato  com o servidor  e  Chefia  Imediata,  visita  ao local  de trabalho,  etc;  emitirão 
relatório conclusivo ao SEMPEM.
Parágrafo único: Quando por qualquer razão, no Laudo de Readaptação, não estivem descritas 
as  atividades  que  o  servidor  desempenha,  deverá  ser  solicitado  da  Chefia  Imediata  o 
encaminhamento do rol de atribuições.

Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua edição, revogadas as disposições 
em contrário.
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Interlocutor – SEMPEM
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