PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE
PRAÇA GETÚLIO VARGAS – 18 – CENTRO
SANTO ANTÔNIO DO MONTE – MG
DECRETO Nº. 049/2018 DE 08 DE MAIO DE 2018

DISPÕE SOBRE A READAPTAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
EM VIRTUDE DE ALTERAÇÃO DE SEU ESTADO DE SAÚDE.

EDMILSON APARECIDO DA COSTA, Prefeito de Santo Antônio
do Monte, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA:
Considerando o disposto no artigo 24 da Lei Complementar nº. 03
de 04 de Dezembro de 1990 (Estatuto do Servidor);
Considerando ainda o disposto no artigo 23 da Lei Complementar
nº. 50 de 01 de Janeiro de 2010.
Art. 1º. - O Servidor Público poderá ser readaptado mediante
inspeção médica quando se verificarem modificações no seu estado físico ou psíquico, ou
nas condições de saúde que lhe diminuírem a eficiência no exercício do cargo.
§ 1º. - A readaptação será feita "ex-officio" ou a pedido do servidor.
§ 2º. - A readaptação "ex-officio" é de iniciativa da Secretaria ao
qual está subordinado o servidor.
§ 3º. - A readaptação a pedido será manifestada através de
requerimento à secretaria a qual está subordinado o servidor, instruído com solicitação
médica.
Art. 2º. - Deverá ser readaptado o servidor que, em gozo de
Licença para Tratamento de Saúde (LTS), Licença por Acidente em Serviço ou Doença
Ocupacional, por um período mínimo de 120 (cento e vinte) dias ininterruptos, for
considerado, incapaz para o desempenho das atividades inerentes ao seu cargo,
apresentando indicações de limitação para a função, com persistência de resíduo
laborativo para o exercício de outras atividades correlatas ao seu cargo.
§ 1º. - A indicação para a Readaptação Funcional será de
exclusiva competência e atribuição de profissional médico e consignará as limitações
sofridas na capacidade física e/ou mental pelo servidor.
§ 2º. - Todas as despesas de locomoção até o local onde se
realizará a perícia correrão por conta do servidor.
§ 3º. - O profissional médico durante a avaliação da patologia que
o servidor venha a apresentar deverá observar os seguintes critérios ao inseri-lo na
Readaptação Funcional:
I. Diagnóstico definido;
II. Exames complementares que confirmem o diagnóstico;
III Prognóstico, também definido, quando não houver resposta ao tratamento
clínico e/ou cirúrgico adequado.
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Art. 3º. - O médico concluirá por:
I.
II.
III.
IV.

Concessão de Readaptação Inicial;
Permanência em licença para tratamento de saúde;
Capacidade para exercer as atribuições inerentes a seu cargo; ou
Incapacidade total e definitiva para o Serviço Público.

Art. 4º. - O servidor detentor de mais de um cargo de provimento
efetivo distinto ou estável poderá ter readaptada as atividades de apenas um deles, caso
assim decida o perito médico.
Art. 5º. - A Readaptação poderá ter a duração de até um (01) ano,
podendo ser prorrogada.
§ 1º. - A reavaliação da Readaptação será obrigatória e realizada
por médico oficial, a requerimento do servidor, ao término do período de Readaptação
inicial ou prorrogação.
§ 2º. - O requerimento deverá ser instruído com os seguintes
documentos:
I. Boletim de Inspeção Médica (BIM) preenchido administrativamente;
II. Relatório médico detalhado, especificando o tratamento realizado, se houve
melhora do quadro clínico durante o período de Readaptação, compatível com o retorno
do servidor às atividades inerentes ao cargo ou função, ou se deve permanecer nas
atividades em que lhe foi ajustado.
III. Relatório da chefia imediata com descrição detalhada das atividades
desenvolvidas pelo servidor ajustamento funcional, constantes e ocasionais,
características ao ambiente de trabalho e aproveitamento do servidor nas atividades.
§ 3º. - A reavaliação da Readaptação concluirá por:
I. Continuidade do processo de Readaptação;
II. Término da Readaptação e retorno às atribuições inerentes ao cargo;
III. Término da Readaptação e concessão de Licença para Tratamento de
Saúde (LTS);
IV. Incapacidade total e definitiva para o Serviço Público, caso o servidor
esteja em licença para tratamento de Saúde.
Art. 6º. - A Readaptação não acarretará diminuição nem aumento
de vencimento e far-se-á pela atribuição de outros encargos inerentes à carreira do
servidor.
Art. 7º. - O servidor readaptado deverá exercer suas atribuições
nas unidades da Secretaria que estiver subordinado, mediante designação do Secretário
Municipal da pasta.
Art. 8º. - A concessão de Licença para Tratamento de Saúde
(LTS) concomitante à Readaptação dependerá de:
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I. Agravamento da patologia que ensejou a Readaptação;
II. Moléstia diversa daquela que ocasionou a Readaptação.
Art. 9º. - Haverá uma vaga, em cada setor, para os servidores
Readaptados.
Parágrafo Único - Se no momento de Readaptação de novos
servidores todas as vagas a eles destinadas já estiverem preenchidas, será oferecida pela
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos uma relação de vagas para
escolha, dentro das necessidades da administração pública, observando os seguintes
critérios:
I. Data de Readaptação;
II. Número de alunos por escola;
III. Maior tempo de efetivo exercício no Serviço Público Municipal;
Art. 10 - A partir da Readaptação, as classes atribuídas aos
servidores ficam liberadas para serem oferecidas para ingresso por contrato ou efetivo,
até o retorno do Readaptado.
Art. 11 - Os cargos dos servidores Readaptados permanecerão
vinculados aos setores onde se encontravam na data da Readaptação.
Paragrafo Único - Cessada a Readaptação mediante inspeção
médica e julgado o servidor apto a reassumir seu cargo, deverá fazê-lo na unidade onde
permaneceu o seu cargo.
Art. 12 - O servidor que ingressar em cargo reservado para
portadores de deficiência não poderá ser ajustado a outras funções, salvo caso de
agravamento imprevisível da deficiência durante o exercício do cargo ou se adquirir outra
doença incapacitante para a função.
Art. 13 - Ocorrendo aposentadoria, demissão, exoneração ou
falecimento de servidor em Readaptação, a vigência desse benefício terminará
automaticamente.
Art. 14 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, os
Decretos: 216 de 25/08/2010 e 249 de 05/09/2011.
Paço Municipal Governador Eduardo Azeredo.
Santo Antônio do Monte - MG, 08 de Maio de 2018.

Edmilson Aparecido da Costa
- Prefeito Municipal -

