
ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS/RO

GABINETE DA PREFEITA
CNPJ/MF: 63.761.993/0001-34

Decreto n°. 049/2017 Em, 25 de abril de 2017.

"REGULAMENTA A READAPTAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, PREVISTA
NOS ART. 26 DA LEI 048/1994, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.»

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS, no uso de suas
atribuições legais, especialmente o que dispõe no artigo 14 da Lei Municipal n°
048/1994.

DECRETA:

Art. 1° Ari 1° A readaptação funcional é um benefício concedido ao
servidor público com vínculo efetivo nos órgãos e nas entidades da administração
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo municipal em consequência de
modificações em seu estado físico ou psíquico, que acarrete limitações de sua
capacidade funcional e que possibilite o reaproveitamento do servidor em atribuições
e responsabilidades compatíveis com sua condição de saúde atual.

§ 1° A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins,
respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de
vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exerce á suas
atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

§ 2° O benefício será concedido quando verificada a redução da
capacidade física ou a presença de doença que impossibilite ou desaconselhe o
exercício pleno das funções.

§ 3° Excetuam-se do disposto no caput deste artigo a servidora que
desempenha função exposta à fonte radioativa, que deverá ser readaptada a partir
do diagnóstico de estado gestacional

§ 4° A readaptação será proposta mediante encaminhamento de
solicitação de perícia médica para fins de readaptação, devidamente justificada;

I - pelo próprio servidor, à vista de laudo médico emitido por especialista;
II - por qualquer autoridade pertencente aos quadros do serviço público

municipal, relativamente aos seus subordinados,
§ 5° Para requerer a readaptação funcional, o servidor deverá protocolizar

em seu órgão ou entidade de exercício o requerimento de readaptação funcional.

§ 6° Quando da realização da [avaliação pericial pela Perícia Médica
Oficial, o servidor deve apresentar:
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I - atestado médico emitido pelo médico assistente, legível e original,
especificando a limitação/restrição para o exercício da função readaptada;

II - exames comprobatórios da situação clínica de saúde;

III - cópia da receita médica ou prescrição de medicação;

IV - relatório do local de trabalho devidamente preenchido e assinado
pelo servidor e pela chefia imediata; e

V - relatório de atividades compatíveis com a função readaptada, no caso
de a função ocupada exigir o preenchimento e a assinatura do médico assistente.

§ 7° A critério da Perícia Médica Oficial, poderão ser solicitados novos
exames, avaliações ou pareceres especializados para complementação diagnostica.

Art. 2° Compete exclusivamente ao DRH, através de inspeção oficial, a
solicitação das perícias para fins de readaptação.

§ 1° Do laudo emitido por ocasião da perícia médica de que trata o "caput"
deste artigo deverão constar informações claras e específicas acerca da eventual
incapacidade laborativa do servidor, bem como:

I - ambiente de trabalho e/ou atividades laborativas contra indicadas;
II - o prazo estipulado para a readaptação;

Art. 3° Nos casos em que a inspeção médica julgar necessário, o servidor
deverá ser submetido a um programa de reabilitação que o conduza ao trabalho
primitivo ou a outro adequado à sua condição.

§ 1° - Enquanto perdurarem as condições deste artigo devera ser
concedido ao servidor, facilidade de horário e distribuição de trabalho que lhe
permitam conciliares a permanência em exercício com o tratamento prescrito,
ficando sujeito à comprovação de que está sendo submetido a esse tratamento.

§ 2° - Terminado o tratamento a que se refere este artigo deverá o
servidor submeter-se a nova inspeção.

Art. 4° O laudo deverá ser conclusivo, submisso às normativas regentes à
espécie, e deverá definir:

I - readaptação temporária, por prazo nunca superior a 02 (dois) anos
para servidores portadores de incapacidade temporária para o exercício do cargo;

II - readaptação definitiva, para servidores cujo laudo médico ateste
incapacidade permanente para o exercício do cargo.

III - nos casos em que houver contra-indicação para o desempenho de
todas as tarefas do cargo, a readaptação será feita mediante transferência para
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cargo de classe diferente, mas de igual padrão de vencimentos ou de igual
remuneração.

IV - Nos casos em que a contra-indicação se verificar apenas para
algumas tarefas do cargo ou com relação a certas condições ou ambientes de
trabalho, a readaptação será feita pela designação de novas tarefas ou pela
mudança para setor de trabalho onde as deficiências verificadas não tenham
influência.

Art. 5° Ao requerimento de readaptação será acrescido pelo
Departamento de Recursos Humanos certidão de qualificação do servidor, e
encaminhado por aquele à inspeção medica oficial.

Art. 6° Aos servidores a quem haja sido concedida readaptação
temporária aplicar-se-ão os seguintes procedimentos:

I - será considerado como de início de readaptação o 1° dia útil
imediatamente subsequente ao da publicação do ato;

II - o servidor readaptado deverá obrigatoriamente cumprir o rol de
atividades definido pela inspeção oficial;

III - o servidor deverá apresentar-se para reavaliação até quinze (15) dias
antes do término do prazo estipulado para sua readaptação.

§ 1° A inobservância do disposto no inciso anterior implicará a cessação
automática da readaptação.

§ 2° Compete a Secretaria de locação do servidor acompanhar o
cumprimento dos procedimentos de que trata este artigo.

§ 3° Sempre que o superior imediato constatar inadaptação do
readaptado às novas atribuições ou seu descumprimento, deverá solicitar ao DRH
reavaliação do Rol de Atividades ou da sua condição de readaptado.

§ 4° O servidor deverá ter exercício no primeiro (1°) dia útil imediatamente
subsequente à comunicação do ato de readaptação, ou de cessação desta.

Art. 7° O DRH procederá a todos os estudos necessários a fim de
apresentar a melhor solução para cada caso da espécie.

Art. 8° A transferência poderá ser feita para cargo da mesma Secretaria
ou de Secretaria onde houver cargo vago. Neste último caso, deverá ser
previamente consultado o titular da Secretaria a que pertencer o cargo.

Art. 9° A critério da Administração, o servidor readaptado poderá ser
nomeado para prover cargo em comissão ou ser designado para o exercício de
outras funções do serviço público municipal,Aquanto à compatibilidade das novas
atribuições com sua capacidade laborativa.
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Art. 10° Nos casos de exoneração dispensa aposentadoria, falecimento
ou transferência do readaptado, o superior imediato comunicará a ocorrência ao
DRH.

Art. 11° Após conclusão do laudo, a perícia médica, ou médico do
trabalho encaminhará todo o processo do servidor à Secretaria de Administração, a
fim de formalizar a readaptação, mediante a edição de ato específico para tal fim.

Art. 12° Constatado que o servidor não se adaptou às novas atividades a
qual foi readaptada, será concedido novo período de ativídade em local diverso, por
prazo não superior a cento e oitenta (180) dias, designado pelo Secretário de
Administração.

Art. 13° Caso o servidor não consiga se adaptar às atividades existentes,
e fique constatada sua incapacidade permanente ao serviço público, será
encaminhado à reavaliação a fim de realizar os procedimentos para aposentadoria
por invalidez.

Art. 14° Persistindo as condições que motivaram a readaptação funcional,
esta poderá ser prorrogada após reavaliação pela Perícia Médica Oficial.

§ 1° A prorrogação da readaptação funcional deverá ser requerida pelo
servidor até 30 (trinta) dias antes do término do benefício, mediante requerimento de
readaptação funcional protocolado no seu órgão ou entidade de exercício.

§ 2° Quando da realização da reavaliação pericial pela Perícia Médica
Oficial, o servidor deve apresentar:

I - Laudo médico emitido por medico especialista, legível e original,
especificando a limitação/restrição para o exercício da função readaptada;

II - exames comprobatórios da situação clínica de saúde;

III - cópia da receita médica ou prescrição de medicação;

IV - relatório de acompanhamento do servidor readaptado, devidamente
preenchido e assinado pelo servidor, peia chefia imediata e pelo setorial de gestão
de pessoas;

Art. 15° O servidor que se encontrar em estágio probatório, terá seu
período interrompido, durante o prazo que trata o artigo 5°, voltando a ser avaliado,
já no novo cargo, a partir da data da Portaria de readaptação.

Art. 16° Após a formalização do processo de readaptação, o servidor
receberá apenas os benefícios constantes de seu novo^argo, deixando de ter direito
aos benefícios concedidos em seu cargo anterior.
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Art. 17° Cabe ao Órgão lotacional do servidor readaptado, o
encaminhamento do relatório de acompanhamento do servidor readaptado à DRH,
devidamente preenchido e assinado pelo servidor e chefia imediata.

§ 1° O encaminhamento do relatório de que trata o caput deste artigo será
feito a cada 6 (seis) meses e ao término do benefício.

§ 2° Deverá ser comunicada a Perícia Médica Oficial nos casos em que o
relatório de que trata o caput deste artigo mencionar dificuldades na
operacionalização da readaptação ou na ocorrência de afastamentos por licença
para tratamento de saúde concomitante com o período do benefício

Art. 18° A readaptação funcional poderá ser cancelada a qualquer tempo,
mediante reavaliação pericial;

I - a pedido do servidor ou do superior imediato, quando houver melhora
das condições de saúde ou adequação do seu local de trabalho;

II - se constatada a continuidade da licença para tratamento de saúde
que motivou a readaptação funcional; ou

III - ocorrendo denúncia de irregularídades na concessão do benefício,
devidamente comprovada em procedimento administrativo.

Parágrafo único. No caso do não cumprimento do disposto no caput e no
§ 1° do art. 14° deste Decreto, a readaptação funcional será cancelada sem
necessidade de reavaliação pericial.

Art.19° Encerrado o prazo de readaptação funcional, o servidor retornará
à sua função anterior.

Art. 20° O servidor readaptado não sofrerá alteração em seus
vencimentos do cargo efetivo, devendo cumprir a mesma carga horária observada
no momento da readaptação, podendo ou não permanecer no mesmo local de
trabalho.

Art. 21° Este decreto entra em vigor nesta data, devendo ser publicado na
forma da lei, revogando disposições contrárias.

Seringueiras-RO, aos 25 dias do mês de abril de 2017.

GARDA
Prefeita Municipal
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