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MUNICÍPIO DE CABEDELO
GABINETE DO PERFEITO

DECRETO N'' 21 DE 22 DE MARÇO DE 2021

REGULAMENTA O PROCEDIMENTO
DE READAPTAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CABEDELO/PB,

PREVISTO NO INCISO IX DO ART.18

DA LEI N^ 523/89, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABEDELO,
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Art. 22, § 8°, inciso II, da Constituição do Estado e no Art. 73,
Inciso IV da Lei Orgânica do Município de Cabedelo.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 1 ® Fica regulamentado o procedimento de read^tação
dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB, previsto no
inciso IX do art 18 da Lei n° 523/89, que "Dispõe sobre o Estatuto dos
Funcionários Públicos do município".

Art. 2" O servidor público da Prefeitura Municipal de
Cabedelo/PB, titular de cargo efetivo, poderá ser readaptado para
exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam
compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a
habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino,
mantida a remuneração do cargo de origem, conforme estabelece o § 13
do artigo 37 da Constituição Federal.

§1° A readaptação não acarretará diminuição de
vencimentos, tampouco impedimento ou limitação do exercício de
direitos, na forma e condições previstas na legislação municipal.
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§2° A readaptação poderá ser concedida apenas em
caráter temporário, com prazo fixo, defmido segundo protocolo criado
especificamente para esse fim, cessando automaticamente, caso não
haja renovação.

Art. y São passíveis de readaptação funcional os
servidores públicos, com mais de três anos de efetivo exercício, com
condições de continuar a laborar, muito embora em decorrência de
acidente ou doença apresente limitação no seu estado físico e/ou mental,
com conseqüente alteração na capacidade laborativa para o
desenvolvimento de tarefas específicas de seu cargo ou emprego público,
comprovada por meio de avaliação da Junta Médica Oficial do
Município.

§ 1® A readaptação funcional somente será possível ao
servidor público em estágio probatório, quando acometido por doença de
trabalho ou acidente de trabalho, cuja lesão tenha sido adquirida após a
data de nomeação, comprovada por avaliação da Junta Médica Oficial do
Município, sem prejuízo da contagem do tempo para efetivação no
cargo.

§ 2° Os empregados públicos ou contratos por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, regidos pela Lei Municipal 1.737/2015, serão
submetidos às normas do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social.

CAPÍTULO n
DA COMISSÃO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL - CREAD

Art. 4° Fica instituída a Comissão de Readaptação
Funcional - CREAD, vinculada à Secretaria de Administração do
Município, que terá por responsabilidade a concessão da Readaptação
Funcional do servidor público municipal.

Art. 5"* A Comissão de Readaptação Funcional -
CREAD será designada por ato do Chefe do Poder Executivo e composta
por 3 (três) servidores, efetivos ou comissionados, sendo:

u
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I - Presidente;

II - Secretário;

III - Membro.

§r A CREAD será auxiliada pela Junta Médica Oficial do
Município.

§2° Com a finalidade de subsidiar seus trabalhos, os
profissionais responsáveis pela avaliação do Processo de Readaptação
Funcional poderão convocar a qualquer tempo o servidor, sua chefia
imediata, bem como requerer médico especialista, para suprir a
necessidade de avaliação do problema de saúde apresentado pelo
servidor.

§3" A CREAD deverá se reunir ordinariamente 01 (uma)
vez por semana, sempre que houver PREAF a ser concluído, ou
extraordinariamente, a qualquer tempo.

CREAD:

Art. 6° Compete à Comissão de Readaptação Funcional -

I-proceder àanálise dos casos de Readaptação Funcional;
II - solicitar da Secretaria Municipal ou órgão municipal

onde o servidor apresentar- se lotado, as atividades por ele
desempenhadas;

III - analisar parecer/laudo da Junta Médica Oficial do
Município;

IV - determinar, em sendo o caso, tratamento médico
específico para o servidor;

V - analisar e defmir as restrições dentre as atribuições
descritas no rol de atividades do cargo do servidor;

VI - encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos
da Secretaria Municipal de Administração, o Processo de Readaptação
Funcional, no caso de ser necessário o remanejamento, para a indicação
de cargos com as atribuições que poderão ser desempenhadas pelo
servidor;

VII - formular e emitir laudo provisório econclusivo de
Readaptação, com descrição detalhada das atividades que não poderão
ser desempenhadas pelo servidor.
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Art. T Caso o servidor seja capaz de executar mais de
70% (setenta por cento) das atribuições de seu cargo, por decisão da
Comissão de Readaptação Funcional - CREAD, o mesmo deverá
retornar ao trabalho no seu cargo de origem, mesmo que seja necessário
restringir suas atribuições.

Parágrafo único. Cabe à Comissão de Readaptação
Funcionai - CREAD determinar as atribuições que não deverão ser
executadas devido à incapacidade parcial do servidor.

Art. 8° Em caso de dupfo vínculo com a administração
pública municipal, na mesma função, a readaptação alcançará
ambos os vínculos.

§r Caso o duplo vínculo do servidor com a
Administração Pública Municipal não se refira à mesma função, a
readaptação só alcançará ambos os vínculos quando, conforme critério
médico-pericial, for constatada a falta de capacidade laborativa do
servidor para o exercício das duas funções,

§20 Na hipótese de o duplo vínculo não ser com a
Administração Pública Municipal, o servidor, sob pena de ter sua
readaptação indeferida e de apuração da responsabilidade, na forma da
legislação em vigor, deverá:

I - providenciar o agendamento da avaliação médico-
pericial para abertura do processo de readaptação, de acordo com a
legislação que rege o outro vínculo;

II - encaminhar à Comissão de Readaptação Funcional -
CREAD, o resultado do pedido de readaptação feito no outro vínculo.

§3° A Comissão de Readaptação Funcional - CREAD
deverá solicitar ao servidor, cópia do processo de readaptação no outro
vínculo, e/ou solicitar ao Órgão/unidade do vínculo, informações do
desempenho das atividades do servidor para evitar a concessão da
Readaptação em apenas um dos vínculos.

í/
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§ 4° Recebido o resultado da perícia realizada nos termos
do § 3° deste artigo, a Comissão de Readaptação Funcional - CREAD
encaminhará para Junta Médica Oficial do Município, que poderá
reavaliar a perícia anteriormente concedida ou mesmo revogá-la, caso
entenda consistente a recusa do outro ente.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL - PREAF

Art.9° A solicitação para abertura do Processo de
Readaptação Funcional - PREAF deverá ser protocolada na Secretaria
de Administração do Município e poderá ser:

I - requerida pelo servidor público;
II - proposta pela Junta Médica Oficial do Município;
in - proposta pela Chefia Imediata do servidor.

Art.IO. Constitui requisito para abertura do PREAF, a
apresentação dos seguintes documentos:

I - laudo do médico assistente;
II - exames comprobatórios; e
IH - receituários do tratamento prescrito para a correta

avaliação pericial.

Parágrafo único. Além dos documentos listados nos
incisos I, II e III deste artigo, a Comissão de Readaptação Funcional -
CREAD e a Junta Médica Oficial do Município poderão solicitar que o
servidor apresente documentos complementares para a conclusão do
parecer.

Art.ll. Presente todos os documentos listados nos incisos 1,11
e in do artigo 10, bem como todos os documentos complementares solicitados,
proceder-se-á com a abertura do Processo de Readaptação Funcional —
PREAF, que se dará com a publicação de portaria específica expedida pela
Secretaria de Administração,

c/
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Art.l2. Durante o Processo de Readaptação Funcional -
PREAF, o servidor público, levando em consideração a limitação que tenha
sofiido em sua capacidade física ou mental:

I - permanecerá em seu local de trabalho, com limitações às
suas atividades; ou,

n - será afastado para tratamento de saúde, mediante
recomendação da Junta Médica Oficial do Município.

Art. 13. A Após a realização da perícia pela Junta
Médica Oficial do Município, proceder-se-á com a análise da Comissão
de Readaptação Funcional - CREAD, que poderá concluir das seguintes
formas:

I - indeferimento da readaptação, a critério médico,
fundamentado na perícia realizada pela Junta Médica Oficial do
Município, quando constatado, em quaisquer das etapas da avaliação,
que o servidor público não se enquadra nos critérios para a readaptação
funcional;

II - deferir a readaptação, a critério médico,
fundamentado na perícia realizada pela Junta Médica Oficial do
Município.

§ V Antes da conclusão, a Comissão de Readaptação
Funcional - CREAD poderá solicitar à Junta Médica Oficial do
Município a reavaliação da Perícia, sempre que detectar fatos novos.

§ 2° Nos casos do inciso I e II deste artigo, a Secretaria de
Administração emitirá portaria, a qual será publicada no Semanário do
Município.

Art. 14. O interessado poderá recorrer quando
não concordar com a "concessão da Readaptação Funcional" ou
com o "indeferimento da Readaptação Funcional".

§1° O interessado poderá requerer a Comissão de
Readaptação Funcional, reconsideração de forma fundamentada e
com a juntada de documentos pertinentes, no prazo máximo de 05



ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABEDELO
GABINETE DO PRiU-EITO

(cinco) dias úteis, da data da publicação prevista no parágrafo
segundo do art.l3.

§ 2° A Comissão de Readaptação Funcional deliberará
sobre o pedido de reconsideração, no prazo de até 10 (dias) úteis da data
do seu protocolo, dando publicidade por meio do Semanário do
Município.

§ y Da decisão da Comissão de Readaptação Funcional
caberá pedido de revisão à Secretaria de Administração, a ser
protocolado em até 5 (cinco) dias úteis da data da publicação prevista no
§ 2°, deste artigo, desde que o motivo da negatória tenha sido por
questões de procedimentos administrativos.

§ 4° A Secretaria de Administração, quanto ao pedido de
revisão, deverá proceder conforme o disposto no § 2°, deste artigo.

Art. 15. Após a conclusão do Processo de Readaptação
Funcional - PREAF, a Comissão de Readaptação Funcional
encaminhará cópia:

I - ao Setor de Recursos Humanos que fará as anotações
napasta funcional do servidor;

II - à Junta Médica Oficial do Município, para realização
de avaliações semestrais, para verificação mediante exame clínico das
condições que fundamentaram a restrição da função;

ni - à Chefia Imediata do servidor na unidade que se dará
a readaptação, para conhecimento e acompanhamento.

Art. 16. A Readaptação terá avaliações periódicas a cada
06 (seis) meses, realizada pela Junta Médica Oficial do Município,
mediante exame clínico das condições que fundamentaram a restrição da
função, bem como análise da Comissão de Readaptação Funcional, a
fim de ser verificada a permanência ou não da restrição de função de
acordo com as condições que a determinaram.

§F A Comissão de Readaptação Funcional, deverá
notificar mensalmente à Chefia Imediata do servidor na unidade que se
encontra em exercício, para que encaminhe o formulário de avaliação

(/•
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periódica no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da
notificação.

CAPÍTULO rv
DAS COMPETÊNCIAS

Art.l7. Compete ao servidor Readaptado:

I  - observar datas e horários estabelecidos para a
realização de perícia médica, bem como para as demais avaliações e
acompanhamentos dos técnicos que compõem a Junta Médica Oficial
do Município, ficando sob sua responsabilidade a comunicação à chefia
imediata;

II - observar e proceder conforme orientações
recebidas do RH, da Junta Médica Oficial do Município e da
Comissão de Readaptação Funcional;

III - assumir e cumprir o rol de atividades definido pela
Comissão de Readaptação Funciond;

IV - comprovar efetiva realização de tratamento médico
perante a unidade que se encontra em exercício, para fins de registro de
freqüência, e perante à Junta Médica Oficial do Município e Comissão
de Readaptação Funcional;

V — cumprir as demais obrigações estabelecidas neste
Decreto.

Art. 18, Compete à Chefia Imediata do servidor:

I - garantir o correto preenchimento do formulário de
avaliação do Relatório do Local de Trabalho, devolvendo-o à Comissão
de Readaptação Funcional, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após
recebimento;

II - informar à Comissão de Read^taçao Funcional
qualquer irregularidade constatada que possa alterar as condições
estabelecidas na Readaptação Funcional do servidor;

III - proceder à Readaptação Funcional do servidor,
conforme orientações obtidas da Comissão de Readaptação Funcional,
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Junta Médica Ofícíal e Departamento de Recursos Humanos da
Secretaria de Administração;

IV - solicitar a reavaliação do rol de atividades ou da sua
condição de readaptado caso constate a inadaptação do readaptado às
novas atribuições;

V - zelar pelo cumprimento das atribuições que foram
determinadas ao servidor readaptado, sob pena de responsabilização.

Art, 19. Compete à Junta Médica Oficial do Município:

I - examinar, analisar e emitir laudos e atestados a
respeito da capacidade laborativa dos servidores municipais;

II - solicitar exames complementares, quando necessário;
III - apontar restrições das atribuições laborais ao

servidor em processo de readaptação.

§1° O laudo médico expedido para fim de Readaptação
Funcional conterá:

a) Informação clara e específica acerca da eventual
incapacidade laborativa do servidor, ambiente de trabalho e/ou
atividades laborativas contraindicadas;

b) Relação das atribuições do cargo que o servidor não
poderá exercer;

c) Tratamento médico recomendado.

§2° Se a perícia da Junta Médica Oficial verificar que o
servidor estável é total e permanente incapaz para o desempenho do
serviço público, a Comissão de Readaptação Funcional deverá sugerir
a aposentadoria do servidor público por invaiidez.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Para garantir oportunidade de trabalho, todas as
Secretarias do Município estarão disponíveis para receber agentes
públicos readaptados.
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Art. 21. O servidor público deverá ser readaptado, para
exercício de cargo público cuja habilitação e o nível de escolaridade seja
equivalente à do cargo público de origem, bem como que tenha
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental.

Art. 22. A readaptação funcional poderá ser revista a
qualquer tempo.

Parágrafo único. O restabelecimento da capacidade de
trabalho plena para o desempenho das atividades inerentes ao
seu cargo de origem, assim constatado pela perícia médica oficial,
cessará a readaptação funcional, devendo a Comissão de Readaptação
Funcional determinar o retomo do servidor público readaptado ao
exercício do cargo de origem.

Art. 23. O servidor deverá cumprir integralmente o
tratamento,© comparecimento às perícias periódicas e apresentar
as documentações exigidas, sob pena de instauração de processo
administrativo disciplinar e cancelamento do processo de
readaptação.

Parágrafo único. Sempre que a Comissão de
Readaptação Funcional e/ou a Junta Médica Oficial do Município
evidenciar que o servidor está simulando ou faltando com a verdade
para obter readaptação ilegal, esta deverá encaminhar o caso
para apuração via Processo Administrativo Disciplinar, podendo o
servidor ser responsabilizado administrativo, civil e criminalmente.

Art. 24, O servidor poderá requerer a desistência do
pedido de readaptação, desde que munido de laudo do médico
assistente que justifique o restabelecimento da capacidade física e/ou
mental para exercer plenamente as atividades do seu cargo de
provimento efetivo.
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Art. 25. A Secretaria de Administração poderá expedir
normas complementares que se façam necessárias para o cumprimento
do disposto neste Decreto.

Art. 26. Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Cabedelo (PB), aos 22 de março de 2021;
198° da Independência, 12^ da RepúMca^ 63° da Emancipação Política
Cabedelense. ^
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