
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL

DECRETO Nº 11.500,   DE 06 DE MARÇO DE 2006.       
Introduz   alterações   ao   Decreto   n"    11.332/05   que 
"institui o SERVIÇO MUNICIPAL DE PERÍCIA
MÉDICA,    junto    à    Secretaria    Municipal    de
Administração,  cuja  a  finalidade  de  desempenhar 
atividades médico-periciais no serviço público municipal" e 
estende os serviços prestados pelo  SEMPEM a órgãos da 
Administração  Indireta  e  Câmara  de  Vereadores  de 
Piracicaba e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a importância da padronização da avaliação das condições de saúde  dos servidores, 
para fins de concessão de afastamentos por licença médica ou para aposentadoria por invalidez, assim como para as 
readaptações em função compatível com o estado de saúde desses  servidores, sejam eles da Administração Direta, 
Indireta ou da Câmara de Vereadores de Piracicaba,

CONSIDERANDO as dificuldades enfrentadas pelos órgãos da Administração Indireta e pela Câmara de 
Vereadores de Piracicaba, para aplicação da legislação trabalhista e previdenciária vigente, no que tange à manutenção 
de serviços médicos próprios;

CONSIDERANDO a criação do Serviço Municipal de Perícia Médica - SEMPEM, através do Decreto 
nº 11.332, de 18 de novembro de 2005, visando o atendimento de servidores regidos  pelo Estatuto dos funcionários 
Públicos  do  Município  de  Piracicaba  e  pela  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho,  em período  anterior  ao  seu 
encaminhamento ao Instituto Nacional de Segundade Social - INSS.

D E C R E T A

Art. 1° Os órgãos da Administração Indireta, bem como a Câmara de Vereadores de Piracicaba, que não 
possuam serviço próprio de perícias médicas, poderão usufruir do Serviço Pericial, Serviço de Readaptação e do Serviço 
de Junta, previstos nos incisos II, IV e V dos arts. 3° e 4° do Decreto nº 11.332, de 18 de novembro de 2005.

Parágrafo único. Os serviços de que trata o caput  do presente artigo compõem o Serviço Municipal de 
Perícia Médica, da Secretaria Municipal de Administração e poderão, por delegação das autoridades competentes dos 
órgãos da Administração Indireta e da Câmara de Vereadores de Piracicaba, serem utilizados mediante a formalização de 
documento comprobatório da transmissão de poderes para proceder às avaliações das condições de saúde dos servidores 
dos referidos órgãos.

Art. 2° São condições para a delegação dos serviços de que trata o art. lº, retro:

I - que seja formalizado, segundo indicação da Secretaria Municipal de Administração,  documento de 
delegação das competências de que trata o presente Decreto;

II - que todos os laudos de avaliação expedidos pelo SEMPEM sejam homologados pelos presidentes ou 
diligentes dos órgãos da Administração Indireta e da Câmara de Vereadores de Piracicaba;

III -  os servidores  dos  órgãos da Administração  Indireta  e  da Câmara  de Vereadores  de  Piracicaba 
obedecerão a todas as regras e instruções do SEMPEM, sem o qual a prestação do referido  serviço não mais será 
realizada  pela Secretaria Municipal de Administração.

Art. 3º Os incisos I e II do art. 5º do Decreto nº 11.332 de 18 de novembro de 2005, passam a vigorar com as 
seguintes reduções:

“Art. 5º ...

I -  solicitação de afastamentos de 01 (um) a 03 (três) dias, considerados cumulativamente  no prazo de 60 
(sessenta) dias, previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 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 de 04 (quatro) a 15 (quinze) dias, considerados  cumulativamente no 
prazo de 60 (sessenta) dias, previsto no art. 87 da Lei Municipal nº 1.972/72, 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;" (NR)
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Art. 4º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

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.
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