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Ordem de Serviço SEMPEM nº 01/2012

Dispõe  sobre  os  encaminhamento  dos  servidores

“celetistas” ao Instituto Nacional de Seguridade Social,

quando  da  indicação  de  incapacidades  laborativas,

acidentárias ou não.

Artigo  1º  O  servidor  “celetista”  deve  manter  todos  os  procedimentos  regulamentados

existentes  para  solicitar  licença  médica,  no que  se  refere  ao Serviço  Municipal  de  Perícias

Médicas - SEMPEM.

§  1º  -  Aqueles  em  que  a  Perícia  Médica  do  SEMPEM  entender,  que  está  caracterizada  a

incapacidade laborativa, que justifique avaliação pelo órgão previdenciário, serão encaminhado

ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, após parecer técnico e com atestado ambos

elaborados pelo Perito Médico do Serviço Municipal de Perícias Médicas - SEMPEM.

§ 2º  -  Caso  o  servidor  se  remeta  diretamente  ao  INSS  pelos  canais  que  entender,  sem  a

pertinente avaliação do SEMPEM, poderá não ter Justificado os seus primeiros quinze dias de

afastamentos, nos termos que a lei faculta (art. 6º, parágrafo 2º da Lei 605/49).

“Artigo  6º  Não  será  devida  a  remuneração  quando,  sem  motivo  justificado,  o

empregado  não  tiver  trabalhado  durante  toda  a  semana  anterior,  cumprindo

integralmente o seu horário de trabalho.

§ 1º .................................................................................................................................
§ 2º  A doença será comprovada mediante  atestado de médico da instituição da

previdência  social  a  que  estiver  filiado  o  empregado,  e,  na  falta  deste  e

sucessivamente,  de  médico  do  Serviço  Social  do  Comércio  ou  da  Indústria;  de

médico da empresa ou por ela designado; de médico a serviço de representação

federal,  estadual  ou  municipal  incumbido  de  assuntos  de  higiene  ou  de  saúde

pública; ou não existindo estes, na localidade em que trabalhar, de médico de sua

escolha.” 

Art.  2º  O  agendamento  de  procedimentos  junto  ao  INSS  será  feito  pelos  profissionais  do

SEMPEM, que dará ciência ao Servidor, ao NAA de origem e ao DRH.

Art. 3º O servidor que foi submetido a avaliação pericial médica no INSS ou que tenha recebido

de forma automática ou por qualquer outro meio, a informação do prazo do benefício, terá 48

horas  para  apresentar  no Serviço  Municipal  de  Perícias  Médicas  cópia  do “Comunicado de

Decisão” - documento expedido pelo INSS.
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Art. 4º Caso opte por solicitar prorrogação de licença concedida ao INSS deverá se dirigir ao

SEMPEM  para  agendar  os  procedimentos  necessários,  que  poderá  incluir  nova  avaliação

pericial médica pelos peritos do SEMPEM.

Parágrafo único Caso o servidor se dirija diretamente ao INSS, pelos canais que entender sem a

pertinente avaliação do SEMPEM, aplica-se o que consta do artigo 1º § 2º. 

Art.  5º  Uma  vez  definida  a  data  de  cessação  do  benefício  previdenciário  e  notificado  o

SEMPEM, os seus profissionais administrativos promoverão o agendamento junto ao SEMST a

data para a realização do exame de reassunção com o Médico do Trabalho.

Art. 6º Ficam revogadas todas as práticas, normas e encaminhamentos de “auxílio-doença” ao

INSS anteriores a data de publicação dessa Instrução Normativa.

Piracicaba, 21 de novembro de 2012.

Rubens Cenci Motta

Interlocutor do SEMPEM

Publicado no D.O.M. em 28/11/2012.
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