
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL

     
DECRETO N.º 13.810, DE 30 DE SETEMBRO DE 2010.
Modifica dispositivos constantes dos Decretos nº 11.332/05 e 
nº  11.500/06  “que  institui  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.” e sua respectiva alteração.

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

D E C R E T A

Art. 1º O inciso I, do art. 2º; as alíneas “c” e “m”, do inciso I, as alíneas “b” e “c”, do 
inciso II, a alínea “a” do inciso III e o inciso V e sua alínea “a”, todos do art. 4º do Decreto nº 11.332,  
de 18 de novembro de 2005, alterado pelo de nº 11.500, de 06 de março de 2.006, passam a vigorar  
com as seguintes redações:

“Art. 2º …

I – exames médico-periciais, em conformidade com os incisos I, II e III, do art. 81;  
arts. 89, 90, 94 e 95; inciso III do art. 115; alínea “b” do inciso I do art. 116; alínea “c” do inciso II do  
art. 119 e art. 168, da Lei Municipal nº 1.972/72;
 ….

Art. 4º …

I - …
…
c)  adaptação  necessária  e  periódica  de  toda  a  legislação  existente  sobre  perícias 

médicas;
…
m)   direcionamento administrativo das questões relacionadas aos servidores lotados 

nos órgãos relacionados ao Serviço Municipal de Perícias Médicas.

II - …
…
b) promover a avaliação de documentos como atestados e relatórios médicos, exames,  

dentre outros, visando regular a aplicação dos incisos I, II e II do art. 81; arts. 89, 90, 94 e 95; inciso 
III do art. 115; alínea “b” do inciso I do art. 116; alínea “c” do inciso II do art. 119 e art. 168, da Lei  
Municipal nº 1.972/72;

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

III - …

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 e emissão de laudos  
médicos; 

V - Serviço de Junta – Junta Médica Oficial é o serviço convocado pelo Interlocutor  
da Perícia médica, mediante os encaminhamentos, precedidos da avaliação médico-pericial, nos casos 
previstos nos incisos I, II e II do art. 81; arts. 89, 90, 94 e 95; inciso III do art. 115; alínea “b” do 
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inciso I do art. 116; alínea “c” do inciso II do art. 119 e art. 168, da 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 aos médicos assistentes, 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; ...” (NR)

 Art. 2º A primeira consideração e o caput do art. 1º do Decreto nº 11.500, de 06 de 
março de 2.006, passam a vigorar com as seguintes redações:

 “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,  sejam  eles  da  Administração  Direta,  Indireta  ou  da  Câmara  de 
Vereadores de Piracicaba;
 ….

Art. 1º 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 
e do Serviço de Junta, previstos nos incisos II e V dos arts. 3º e. 4º do Decreto nº 11.332, de 18 de  
novembro de 2005. …” (NR)
 

Art. 3º Ficam expressamente revogados o inciso IV do art. 3º, a alínea “h” do inciso I  
e inciso IV, ambos do art. 4º e o inciso VII, do art. 5º, todos do Decreto nº 11.332, de 18 de novembro  
de 2005.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Piracicaba, em 30 de setembro de 2010.

BARJAS NEGRI
Prefeito Municipal

NEWTON YASUO FURUCHO
Secretário Municipal de Administração

MILTON SÉRGIO BISSOLI
Procurador Geral do Município

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

MARCELO MAGRO MAROUN
Chefe da Procuradoria Jurídico-administrativa

Publicado no D.O.M. no dia 16 de outubro de 2010.


	D E C R E T A
	Prefeito Municipal


