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DECRETO Nº 11.332 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005. 
Fica  instituído  o  SERVIÇO  MUNICIPAL  DE 
PERÍCIA  MÉDICA, junto à Secretaria Municipal de 
Administração,  com  a  finalidade  de  desempenhar 
atividades médico-periciais no serviço público municipal 
e dá outras providências.

 BARJAS NEGRI, Prefeito do Município de Piracicaba, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições, e

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n° 1.972, de 07 de novembro de 1.972 e 
suas alterações, bem corno, no Decreto n° 9.339, de 05 de fevereiro de 2001,

D E C R E T A

                        CAPÍTULO I

DO SERVIÇO MUNICIPAL DE PERÍCIA MÉDICA - SEMPEM

Art.  1°  Fica  instituído  o  SERVIÇO  MUNICIPAL  DE PERÍCIA  MÉDICA 
-SEMPEM, junto à Secretaria Municipal  de Administração,  nos termos  dos arts.  89 e 90,  da Lei 
Municipal n° 1.972/72 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Piracicaba, tendo como intuito 
regulamentar o desempenho das atividades médico-periciais, no serviço público do Município de Piracicaba.

§ 1°  O SEMPEM será  composto  por  médicos  vinculados  à  Secretaria  Municipal  de 
Administração, com reconhecida experiência em atividades periciais, nomeados conforme os artigos 89 e 90, 
da Lei Municipal n° 1.972/72 e terá como responsável o Interlocutor da Perícia Médica, que será um médico, 
obrigatoriamente escolhido dentre o corpo clínico integrante do Sistema, designado,  especificamente, para 
essa atividade, pelo Prefeito do Município de Piracicaba.

§ 2°  O SEMPEM, através de seu responsável, fica administrativamente subordinado  ao 
Secretário Municipal de Administração.

§ 3° Os demais profissionais que atuam no Serviço ora instituído ficam administrativamente 
subordinados ao Interlocutor da Perícia Médica.

Art.  2°  O  SEMPEM,  em  conformidade  com  a  legislação,  normas  e instruções 
específicas, será o responsável pelo desempenho das seguintes atividades:

I - exames médico-periciais, em conformidade com os incisos I, II, III e IV, do art. 81; 
arts. 89, 90, 94, 95 e 98; inciso III do art. 115; alínea "b" do inciso I do art. 116; alínea "c" do inciso II do 
art. 119; arts. 168 e 188; inciso II do art. 190: arts. 192, 193 e 194. da Lei Municipal n" 1.972/72;

II  - emissão  de  pareceres  médico-periciais  para  instrução  de  procedimentos  de 
sindicância ou de processos administrativos disciplinares;

III  - representação  como  perito  em  questões  médico-periciais  da  Prefeitura  do 
Município de Piracicaba;

IV - elaboração e proposição de atos e normas que regulem o funcionamento do Sistema 
ou a implantação de novas normas técnicas ou métodos, com vistas à eficiência e racionalização das 
atividades do SEMPEM.

CAPITULO II
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DA ORGANIZAÇÃO DO SEMPEM 
Art. 3° O SEMPEM compreende os seguintes setores:

I - Serviço Central: Interlocutor da Perícia Médica;

II - Serviço Pericial: Grupo de Perícia Médica;

III - Serviço de Apoio Administrativo: Núcleo de Apoio Administrativo;

IV - Serviço de Readaptação: Departamento de Readaptação;

V - Serviço de Junta: Junta Médica Oficial.

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DOS SERVIÇOS

Art. 4° Fica estabelecida a seguinte competência dos setores que compõem o SEMPEM:

I  - Serviço  Central  -  Interlocutor  da  Perícia  Médica  é  o  setor  de  direcão  técnica  e  
administrativa responsável pelo:

a) estabelecimento de normas e procedimentos a serem observados pelos diversos setores, 
unidades e entidades atualmente constituídos e pelos que vierem a se constituir e que passem a fazer parte do 
referido Serviço, observada a Lei Municipal nº 1.972/72 e os decretos que a regulamentaram;

b) estudo, elaboração e aprovação de normas para a padronização de técnicas, métodos e 
rotinas de trabalho, relacionadas com as atividades do referido Serviço;

c) elaboração e adaptação necessária e periódica de toda a legislação existente sobre perícias 
médicas;

d) encaminhamento  das  orientações  e  supervisão  de  sua  aplicação,  pelos  órgãos  que 
compõem o referido Serviço, quando da execução de suas atividades;

e) composição da Junta Médica Oficial;

f) deferimento ou indeferimento dos pareceres do Grupo de Perícias Médicas;

g)  convocação  e  efetivo  encaminhamento  dos  casos  para  avaliação  da  Junta  Médica 
Oficial;

h) encaminhamento do parecer da Junta Médica Oficial ao Serviço de Readaptação;

i) nomeação  de  membro  do  Grupo de  Perícias  Médicas,  para  atuar  como perito  do 
município para fins judiciais;

j) funcionamento do Grupo de Perícias Médicas;

k)  emissão  de  parecer,  quando  solicitado,  para  efeitos  de  julgamento  de  processos 
administrativos;

1) encaminhamento de indicação ao Prefeito Municipal, de médicos, para compor o Serviço 
de Junta,  podendo estes profissionais ser  da lista de médicos do referido Sistema,  de  reconhecida 
especialização ou credenciados;
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m) direcionamenlo administrativo das questões relacionadas aos servidores lotados  nos 
órgãos relacionados ao Sistema.

II - Serviço Pericial - Grupo de Perícia Médica é o grupo subordinado ao Serviço Central, 
responsável  pela  avaliação médico-pericial  dos servidores municipais,  nos casos previstos na  legislação 
municipal, tendo como atividades principais:

a) executar os exames médico-periciais, em observância ao exercício da boa medicina e em 
especial respeito às leis e normas do Código de Ética Médica, nos casos previstos no art. 89 da Lei Municipal 
nº 1.972/72;

b) promover a avaliação de documentos como atestados e relatórios médicos, exames, dentre 
outros, visando regular a aplicação da Lei Municipal n" l .972/72;

c) realizar  a  revisão  e  a  vistoria  dos  laudos  médico-periciais,  emitidos  por  médicos 
particulares ou outros órgãos médicos oficiais, nos casos de afastamento do trabalho;

d) emitir parecer conclusivo em Laudo Médico Pericial, que será anexado ao 
prontuário médico do servidor, bem como emitir o laudo de Avaliação de Invalidez/Readaptação -LA1R - e 
o Documento de Conclusão Pericial - DCP, encaminhando-os ao Serviço de Apoio Administrativo para 
as providências cabíveis;

e) indicar os casos que necessitem da avaliação da Junta Médica Oficial, ao Interlocutor 
da Perícia Médica;

f) realizar inspeçòes médicas domiciliares;

g) demais atividadcs pertinentes ao serviço, determinadas pelo Interlocutor da Perícia Módica.

III -  Serviço de Apoio Administrativo -  Núcleo de Apoio Administrativo é o serviço 
subordinado  ao  Serviço  Central  e  vinculado  ao  Departamento  de  Recursos  Humanos,  da  Secretaria 
Municipal  de  Administração,  responsável  pelos  encaminhamentos  administrativos  do  Setor,  junto  às 
diversas  secretarias,  órgãos  e  departamentos  da  Prefeitura  do  Município  de  Piracicaba,  tendo as 
seguintes competências:

a) encaminhar  para  perícia  médica  do Grupo de Perícia  Médica,  os  servidores  que 
requeiram  licença  para  tratamento  de  saúde,  repouso  gestante,  bem  como  aqueles  que  solicitem 
adaptação, readaptação, aproveitamento, reversão, aposentadoria por invalidez, inclusive das  acidentarias e 
emissão de laudos médicos;

b) proceder  de  forma  imediata,  às  conclusões  periciais,  junto  ao  Departamento  de 
Recursos  Humanos,  da  Secretaria  Municipal  de  Administração,  para  fins  de  cômputo  de  faltas,  
descontos e justificativas dos afastamentos;

c) demais atividades pertinentes ao serviço, determinadas pelo Interlocutor da Perícia 
Médica.

IV - Serviço de Readaptação - Departamento de Readaptação é o serviço subordinado ao 
Serviço Central, que será composto por equipe multidisciplinar, com médico perito,  assistente social e 
psicólogo, todos vinculados a Secretaria Municipal de Administração, tendo as seguintes competèncias:

a) executar providências necessárias, determinadas por Junta Médica Oficial, com base no 
art. 188 da Lei Municipal nº 1972/72:

b) avaliar, adequar, promover treinamentos e cursos, estabelecer relacionamentos  entre 
órgãos e departamentos da Prefeitura Municipal, visando o bem estar e adequação necessária na readaptação 
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funcional do servidor público municipal e sua reintegração à nova ativídade, com desempenho pleno e 
adequado;

c)  demais  atividades  pertinentes  ao  serviço,  determinadas  pelo  Interlocutor  da  Perícia 
Médica.

V -  Serviço de Junta - Junta Médica Oficial é o serviço convocado pelo Interlocutor  da 
Perícia médica, mediante os encaminhamentos, precedidos da avaliação médico-pericíal, nos casos previstos 
na Lei Municipal nº 1.972/72, tendo as seguintes competências:

a)  observar  as  solicitações  apresentadas,  promover  a  análise  documental  e  dos 
prontuários, requisitar relatórios complementares, avaliar exames, promover a avaliação do servidor  por 
exame clínico, dentre outros, em respeito às boas normas da medicina e ao Código de Ética Médica;

b) emitir Laudo Médico Pericial, com as conclusões e encaminhamentos necessários;

c) emitir LAIR, para as providências do Núcleo de Apoio Administrativo do Sistema;

d) demais  atividades  pertinentes  ao  serviço,  determinadas  pelo  Interlocutor  da  Perícia 
Médica.

CAPÍTULO IV 

DOS PRAZOS

Art. 5º Nos afastamentos por motivo de doença do servidor, sem prejuizo do disposto nos 
arts. 84 e 87 da Lei Municipal n° 1.972/72, serão observados os seguintes critérios:

I - solicitação de afastamentos não superiores ao período de 01 (um) a 03 (três) dias, 
considerados cumulativamente no prazo de 60 (sessenta) dias. previsto no art. 87 da Lei Municipal n" 
1.972/72,  sendo  que  as  referidas  solicitações  serão  recebidas  e  acatadas  pelo  Serviço  de  Apoio 
Administrativo,  pelo prazo nele constante,  desde que apresentada em atestado médico oficial  (selado), 
constante do Código Internacional de Doenças - 10a edição - CID-10;

II - solicitação de afastamentos não superiores ao período de 04 (quatro) a 15 (quinze) 
dias, considerados cumulativamente no prazo de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 87 da Lei Municipal nº l .
972/72, sendo que o atestado médico deverá ser homologado pelo Grupo de Perícia  Médica, que a seu 
critério poderá solicitar para fins de acatamento, a efetiva realização do exame médico pericial;

III  -  solicitação  de  afastamentos  superiores  a  16  (dezesseis)  dias,  considerados 
cumulativamente  no prazo de 60 (sessenta)  dias,  previsto no art.  87 da l.ei  Municipal  n" 1.972/72, 
devendo, obrigatoriamente, ser submetidos a exame médico pericial pelo Grupo de Perícia Médica, não se 
aceitando a sua simples homologação;

IV -  havendo no prazo de 120 (cento e  vinte)  dias  da data  de início do primeiro 
afastamento, 02 (dois) ou mais afastamentos, o servidor deverá, obrigatoriamente, se submeter a exame 
médico-pericial pelo Grupo de Perícia Médica, não se aceitando a sua simples homologação;

V - os casos em que o Grupo de Perícia Médica determinar o afastamento ininterrupto de 31 
(trinta e um) até 59 (cinquenta e nove) dias, deverão previamente ao encaminhamento do Serviço de 
Apoio Administrativo, obter a homologação do Interlocutor da Perícia Médica;

VI  - os  casos  em  que  o  Grupo  de  Perícia  Médica  determinar  afastamentos 
ininterruptos de 60 (sessenta) ou mais dias, deverão ser remetidos a Interlocução da Perícia Médica para 
homologação e, posteriormente, submetidos à avaliação da Junta Medica Oficial;
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VII  -  os casos em que for completado o processo de readaptação, o parecer do médico 
componente  do  Serviço  de  Readaptação,  será  homologado  pelo  Interlocutor  da  Perícia  Médica,  que 
convocará  a  avaliação  da  Junta  Médica  Oficial,  que  emitirá  parecer  conclusivo  no  processo  de 
readaptação.

Art. 6° Os servidores admitidos sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT - 
terão suas licenças médicas, por período superior a 15 (quinze) dias, concedidas após avaliação da perícia 
médica do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, devendo o servidor afastado  apresentar os 
documentos  apropriados  para  análise  do  Interlocutor  da  Perícia  Médica  que,  posteriormente, 
providenciará o seu encaminhamento ao Serviço de Apoio Administrativo, para as providências pertinentes 
a cada caso.

Parágrafo único. Os afastamentos de até 14 (quatorze) dias, seguem as mesmas regras 
contidas no art. 5°, retro.

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7° Compete ao Secretário Municipal de Administração a emissão de atos 
complementares às disposições contidas no presente Decreto.

Art. 8° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 Prefeitura do Município de Piracicaba, em 18 de novembro de 2005.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

NEWTON YASUO FURUCHO
Secretário Municipal de Administração

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba em 28/12/2005.
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