
Prefeitura do Município de Piracicaba
Secretaria Municipal de Administração

Serviço Municipal de Perícias Médicas
- SEMPEM -

ORDEM DE SERVIÇO SEMPEM N°001/2018.

O Interlocutor  do SEMPEM no uso de suas  atribuições,  comunica  aos  servidores
municipais e respectivas Chefias, que fica estabelecida a seguinte rotina para solicitações
de afastamentos por   licença médica:

1- O servidor munido de atestado médico, devidamente preenchido de acordo com a
Resolução do CFM Nº 1851/2008, com destaque para o artigo 3º, deverá colher um visto de
sua Chefia Imediata (com carimbo de identificação) no próprio atestado, com exceção dos
servidores da Secretaria Municipal de Educação.

2- Em  seguida  deverá  dirigir-se  ao  NAA  (Núcleo  de  Apoio  Administrativo)  de  sua
Secretaria  para  preenchimento  de  Requerimento  próprio,  modelo  em  anexo,  solicitar
afastamento por licença médica.

3- O requerimento será expedido em duas vias, cabendo ao NAA manter o registro de
controle  dessas  emissões  com  numeração  específica  da  Secretaria  (exemplo:
001/SEMS/2006, 001/SEMDES/2006 etc).
Atenção: O NAA será responsável pela conferência do visto da Chefia no verso do atestado.

4-  O NAA deverá esclarecer o servidor quanto as dúvidas ao preencher o Requerimento de
Licença  Médica  (RLM),  principalmente  esclarecer  que  solicitações  até  3  (três)  dias  de
afastamento o mesmo pode optar entre perícia direta ou indireta.

5- No corpo do Requerimento o servidor ou preposto deverá optar por “Perícia Direta ou
Indireta”, inclusive quando for o caso de internação ou em que o servidor estiver acamado;

6- Após o preenchimento do requerimento, a assinatura do servidor e do Chefe do NAA (ou
servidor por ele designado), será dada a seguinte destinação às vias:

 1ª via com atestado anexado – será entregue ao servidor para que protocolize seu
pedido junto ao SEMPEM – Rua Antônio Corrêa Barbosa, 1600 – Chácara Nazareth –
Fone 3433-0383, no horário das 7h30 às 16h30 nos dias úteis.

 2ª via – Esta ficará retida no NAA para controle das emissões de requerimentos.

7- O prazo para entrega do requerimento com o atestado é de 3 (três) dias úteis, a partir do
primeiro dia de afastamento, nos termos do art. 84, combinado com o art. 248 do Estatuto
dos Funcionários Públicos de Piracicaba, com a Ordem de Serviço SEMPEM nº 05/2006 e
com a Ordem Serviço SEMPEM nº 06/2006.

8- O servidor deverá ter conhecimento pleno do Decreto n°14.261/11 publicado no Diário
Oficial do Município do dia 07 de setembro de 2011. 

9- Em qualquer situação, todos os requerimentos serão submetidos à avaliação do médico
perito.

10- A análise do requerimento pelo médico perito poderá alcançar uma das seguintes
sugestões:

a) Favorável à concessão total dos dias requeridos de afastamento;
b) Favorável, parcialmente, ao número de dias solicitado;
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c) Desfavorável à concessão do pedido;
d) Agendamento de novo exame médico pericial após 15 dias;
e) Agendamento de avaliação pela Junta Médica Oficial;
f) Encaminhamento ao INSS.

11-  Os  Requerimentos  que  obterem  sugestão  desfavorável,  terão  incidência  sobre  o
primeiro  dia  do  afastamento,  independente  da  data  de  protocolo  no  SEMPEM  e  serão
caracterizadas como faltas injustificadas. Os dias perdidos não poderão ser transformados
em faltas  abonadas,  visto  legislação  específica  que  exige  a  comunicação  do  abono  com
antecedência.

12- O resultado da avaliação será comunicado no Diário Oficial do Município.

13- Se o servidor for submetido a exame médico pericial ou avaliação por Junta Médica, o
resultado  da  perícia  será  disponibilizado  ao  servidor,  através  do  Portal  do  Servidor,
cabendo ao mesmo notificar o resultado da perícia à sua Chefia Imediata.

14- Todo servidor submetido a exame médico pericial seja por um único perito ou pela
Junta  Médica  Oficial  terá  expedido  um  LAIR  –  Laudo  de  Avaliação  de
Invalidez/Readaptação,  cuja  síntese  já  lhe  foi  comunicada  na  “Conclusão  preliminar”
quando da perícia, que estará disponível aos NAA’s (Núcleos de Apoio Administrativos) no
SGRH (Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos).

15-  Atenção: O servidor  que não comparecer  à  perícia,  sem justificativa  fundamentada
estará sujeito a aplicação  do  Código Civil  Art.  231: “Aquele que se nega a submeter-se a
exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa.”. 

16- O LAIR será sempre um subsídio e uma diretriz à Chefia Imediata e ao próprio servidor.
Dentre outras, O LAIR poderá indicar:

-O retorno ao trabalho após determinado período de afastamento, sem necessidade
de nova avaliação.

-Indicar o retorno ao trabalho de imediato quando não se justificar o afastamento
solicitado.

-Propor adaptações simples no próprio local de trabalho (de responsabilidade da
chefia imediata do servidor e enquanto perdurar o problema de saúde que o afeta)

-Propor a readaptação funcional em outra função compatível com o estado de saúde
do servidor.

-Sugerir a aposentadoria por invalidez.
-Sugerir que o servidor seja orientado pelo SESMT ou pela equipe multidisciplinar

da SEMAD.

17- Os servidores que acumulam dois cargos e/ou empregos na Prefeitura de Piracicaba
deverão preencher RLM separadamente para cada registro funcional.

Piracicaba, 05 de julho de 2018.

RUBENS CENCI MOTTA
Interlocutor do SEMPEM
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