
Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Municipal de Perícias Médicas
- SEMPEM -

ORDEM DE SERVIÇO SEMPEM Nº 003/2006 

O interlocutor do SEMPEM, no uso de suas atribuições legais e considerando a divulgação do 
novo modelo de “Requerimento de Licença Médica” e de “Solicitação ao SEMPEM” a serem 
implantados a partir de 1º de junho de 2006.

RESOLVE:

Art. 1º A competência para recebimento de todos os documentos endereçados ao SEMPEM e do 
responsável pela Recepção do Serviço a quem caberá receber, analisar, encaminhar e devolver, 
quando for o caso, toda e qualquer documentação recebida;

Art. 2º As solicitações de afastamento por licença médica somente serão recebidas se formuladas 
no requerimento próprio - “REQUERIMENTO DE LICENÇA MÉDICA”;

Art. 3º Qualquer outra solicitação do servidor, que não a citada no art. 2º, será formulada em 
documento próprio - “SOLICITAÇÃO AO SEMPEM”;

Art.  4º É  responsabilidade  da  Recepção  checar  todos  os  dados  contidos  nos  requerimentos, 
devolvendo-os  aos  interessados  quando detectado  erro ou omissão,  especialmente  dos  dados 
contidos no Quadro 3, de preenchimento obrigatório e completo;

Art.  5º Recebido  o  documento,  a  recepção  fará  a  verificação  das  licenças  concedidas 
anteriormente,  agendando  perícia,  quando  for  o  caso,  de  preferência  no  mesmo  dia  ou  no 
máximo, no dia seguinte para um dos peritos singulares;

Parágrafo  Único:  A  ampliação  de  atendimento/dia  do  perito  singular  fica  condicionada  à 
autorização do Interlocutor do SEMPEM;

Art.  6º Deverá  ser  apontado no livro  de registro  do  SEMPEM todo e  qualquer  documento 
recebido;

Art. 7º Qualquer documentação só poderá ser encaminhado para unidades externas com o visto 
do Interlocutor do SEMPEM;

Art. 8º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua edição, revogadas disposições em 
contrário.
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