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Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

DECRETO N". 094 /2016.

Dispõe sobre o Serviço de Exame Médico Pericial
dos segurados do Regime próprio de Previdência
Social, sobre os formulários de benefícios

previdenciários e dá outras providências.

O Prefeito Municipal deVIÇOSA DO CEARÁ, em pleno exercício do cargo e no uso
de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO que se encontram em pleno vigor as Leis Municipais n°s.
485/2007 e 489/2007 e suas alterações, que tratam respectivamente, do Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos do Município e do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores do município de Viçosa do Ceará;

CONSIDERANDO a responsabilidade legal em assumir o Regime Próprio de
Previdência Social administrado pelo Fundo de Previdência do Regime Próprio de
Previdência Social- RPPS de Viçosa do Ceará -VIÇOSA-PREV, Unidade Gestora Única,
destinado a promover as atividades que integram sua competência em benefício de seus
contribuintes servidores, e a adequações às normas pertinentes a matéria.

CONSIDERANDO FINALMENTE as alterações necessárias sobre a
operacionalização dos trâmites relacionados as incapacidades laborais dos segurados do
RPPS.

DECRETA:

Título I

Do Serviço de Exame Médico Pericial - SEMPE

CAPITULO I

Art. r. O Serviço de Exame Médico Pericial do Município de Viçosa do Ceará -
SEMPE é composto por uma Junta Médica Oficial mencionada nas Leis Municipais n°s.
485/2007 e 489/2007 a qual será composta por no mínimo de dois e no máximo três médicos,
com atribuições definidas neste Decreto.

§r A Junta Médica Oficial do Município poderá ser composta por médicos ocupantes de
cargo efetivo, contratados da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará e/ou pelo Fundo de
Previdência Municipal - VIÇOSA-PREV, os quais poderão trabalhar em regime de serviços
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extraordinários ou sob a forma de plantão, agendamento e conforme as cláusulas do contrato

administrativo, quando for o caso.

§2° Em qualquer dos casos os médicos peritos que comporão a Junta Médica Oficial do

Município serão nomeados por Ato do Prefeito Municipal.

§3° Preferencialmente, a Junta Médica será composta por médicos especializados em

medicina do trabalho ou com experiência profissional em Perícia Médica Previdenciária.

§4° Os médicos que compõe a Junta Médica poderão atuar separadamente ou sob a forma de
Junta Médica, conforme o disposto neste Decreto.

§5° A Junta Médica será presidida por um de seus integrantes, o qual será designado pelo
Prefeito Municipal.

§6° As decisões dos integrantes da Junta Médica deverão ser objeto de registro em livro de
Atas, Relatórios ou formulários específicos, devendo ser comunicadas;

I - À Diretoria Executiva do VIÇOSA-PREV e aoConselho Municipal de Previdência
- CMP, aquelas que importem em alterações nos procedimentos administrativos relacionados
aos Benefícios Previdenciários;

II - À Secretaria de Administração Geral e/ou Diretoria Geral de Recursos Humanos,
aquelas relacionadas a licença administrativa, exames admissional ou readmissional e
readaptação profissional.

III- À Secretaria de lotação do segurado do RPPS nos casos previstos neste Decreto.

Art. 2°. A Junta Médica exercerá suas competências e atribuições em relação a todas
as demandas da Administração Pública no que se referir a perícia médica dos servidores de
cargos efetivos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Art. 3°. Compete aos médicos peritos nos termos do Art. 2° deste Decreto junto aos
beneficiários do RPPS, as seguintes atribuições de competências:

T- Realizar os exames médicos periciais encaminhado pelo VTÇOSA-PRFV

U- Proceder exame médico para fins de readaptação profissional, tratado neste
Decreto.

III- Estabelecer o período de licença para o tratamento de saúde dos servidores .
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IV- Comprovar através de exame médico pericial a doença do familiar do segurado
do RPPS, por ocasião do requerimento de Licença por Motivo de Doença em
Pessoa da Familia, disposto na Lei Municipal 485/2007.

V- Realizar inspeção no local de trabalhopara estabelecerNexo Técnicocausai em
acidente de trabalho. Doença do Trabalho ou Profissional. Sendo necessário
que o médico perito tenha especialização em medicina do trabalho, ou solicite
auxilio de um especialista para análise.

VI- Proceder Exame Médico Admissional e Demissional, exame de retomo ao

trabalho após término da licença não remunerada.

VII- Realização de Avaliação Estatística, Auditoria e Regulamento Intemo
Próprio.

VIU- Encaminhar a Diretoria-Executiva do VIÇOSA-PREV e aos Órgãos
Competentes o resultados das estatísticas e auditorias realizadas.

IX- Participarde Seminários e outros eventosde interesse do VIÇOSA-PREV e/ou
Conselho Municipal de Previdência-CMP.

X- Zelar por sua contínua formação profissional, mantendo atualizados seus
conhecimentos técnico-científicos e acompanhando a legislação relativa às
atividades desenvolvidas.

XI- Organizar e planejar o funcionamento intemo da Unidade de Serviço de
Exame Médico Pericial.

XII- Elaborar ou readequar os formulários utilizados no serviçode períciamédica.

Art. 4°- O pagamento da remuneração devida aos médicos, exclusivamente, em razão
das perícias inerentes à concessão de benefícios previdenciários, será realizado com parte dos
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Orientação Normativa do MPS/SPS n. 02 de 2009 e art. 13, §4° da Lei Municipal489/2007.

§1° - A Gestão do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS no que se refere ao
Serviço de Exame Médico Pericial dos segurados e seus dependentes através do trabalho dos
médicos peritos, é imprescindível para definir com maior precisão as concessões de
benefícios por incapacidade. Aposentadoria por Invalidez, prorrogação de Licença
Maternidade, concessão de Salário Família para maior de 14 anos inválido e Pensão por Morte
para maior inválido, entre outros serviços periciais vinculados diretamente as incapacidades
laborais dos segurados do RPPS.
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§2° - Gerenciar a imprevisibilidade ligada a doenças incapacitantes e definir as
concessões dos benefícios citados no §1° do Art. 4°, obedece ao princípio constitucional de
equilíbrio financeiro e atuarial do Regime previdenciário.

§3° - Será observado o limite legal previsto em Lei para utilização da taxa de
Administração nas despesas citadas no caput do artigo.

CAPÍTULO II

Benefícios

Da Competência do VIÇOSA-PREV

Art. 5°. Compete ao VIÇOSA-PREV pagar os beneficios resultantes dos processos
administrativos conclusos e cuja a licença concedida seja superior a 15 dias consecutivos.

§ r. Para efeito do disposto neste artigo, os processos deverão passar pelo VIÇOSA-
PREV para os fins administrativos e previdenciáriosprevistos em Lei e Regulamento.

§ 2°. O VIÇOSA-PREV é o órgão responsável pela administração dos processos
administrativos de perícia do servidor no que se referir a licença concedida acima de 15
(quinze) dias. Aposentadoria por Invalidez, prorrogação de licença maternidade por
problemas de saúde da segurada, concessão de salário família para dependente inválido maior
de 14 anos, concessão de Pensão por Morte para o dependente maior inválido,
operacionalização e manutenção do pagamento dos benefícios e encaminhamento de
segurados com pedido prorrogação de licença para tratamento de saúde, entre outros serviços
periciais vinculados diretamente as incapacidades laborais dos segurados do RPPS.

CAPITULO ni

Do Processo Administrativo

Art. 6°. Compreende o Processo Administrativo, a partir do requerimento do servidor
devidamente protocolado e assinado, como também, os comprovantes hábeis instrutivos
exigidos para a concessão do pedido do servidor ou de seu dependente para fins de análisedo
Setor competente.

§ r. Os casos de urgência serão apreciados de forma discricionária pelos setores
competentes, devendo o interessado providenciar os documentos instrutivos nos prazos
estabelecidos por estas instâncias, sob pena do processo permanecer pendente de solução e,
eventualmente, acarretar a perda do benefício, mesmo que temporariamente, até a
implementação do procedimento exigido.
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§ 2°. Os formulários deverão ser apresentados ao Serviço de Exame Médico Pericial
devidamente assinados e acompanhados dos documentos descritos neste Decreto

§ 3° As folhas do processo serão numeradas em ordem cronológica e assinadas pelo

protocolizador.

§ 4°. O A-testado Médico poderá ser concedido f>elo Médico Assistente, vedada sua

concessão por membro da Junta Médica Municipal, salvo nos casos em que o mesmo não for
o Médico Perito do servidor examinado.

§ 5°. O setor administrativo do Serviço de Perícia Médica, através de formulários

específicos, fará comunicação da decisão do SEMPE ao servidor, ao Departamento de

Recursos Humanos - DRH, ao órgão de lotação e ao Serviço de concessão e manutenção de
benefícios do VIÇOSA-PREV, neste último, quando o período da licença for superior a 15

(quinze) dias.

§ 6°. A avaliação médica para concessão de aposentadoria por invalidez permanente
será realizada por Junta Médica e constará em laudo médico pericial. O servidor aposentado
por invalidez fará revisão a cada dois anos, estando isento desta situação, após completar

(60) sessenta anos de idade.

§ 7°. Quando necessária, na impossibilidade de comparecimento do servidor ao
Serviços de Perícia Médica pela gravidade da doença ou estado geral comprometido do
segurado, a perícia médica será realizada na residência do servidor ou Unidade Hospitalar.

a) Quando o servidor a ser periciado estiver impossibilitado de comparecer a sede
do SEMPE e o deslocamento do médico perito á residencia do servidor ou a Unidade
Hospitalar for igual ou superior a 30(trinta) km da sede, o médico perito poderá ser
remunerado pelo seu deslocamento.

CAPÍTULO rv

Do Atestado Médico

Seção I

Do Conteúdo e Validade
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I. Nome por extenso do servidor examinado ou, do seu dependente indicando o
grau na relação familiar;

II. Código Internacional da Doença - CID-10 ;

IILData do início da doença-DID

IV. Data do Inicio da Incapacidade

V. Nome do médico;

VI. N°. do CRM ouCRO;

VIL Data da emissão; e.

V III. iw^anmDO e assmaiura ao meoico.

IX. Sugestão de dias de afastamento de trabalho.

§r. O atestado fornecido por médico assistente poderá ser acompanhado dos exames
clínicos relativos à patologia nele indicada, podendo o médico perito determinar ainda, a
realização de outros exames, caso seja necessário à conclusão pericial nos casos .

§ 2°. A critério dos médicos peritos poderá ser sugerido modelo própriode atestadoe,
na ausência de qualquer das informações exigidas no caput deste artigo, solicitar, quando
julgar necessário, informação ao médico assistente do servidor, através do formulário de
Solicitação de Informações ao Médico Assistente - SIMA.

8 Caso o atestado apresentado pelo servidor não seja homologado pelo médico
perito, o servidor deverá retomar imediatamenteàs suas atividades.

§ 4°. Na hipótese de descumprimento do disposto no parágrafo anterior, serão
atribuídas faltas ao servidor pelos dias não trabalhados.

§ 5°. Será observado pelo médico perito o prazo da validade do atestado emitido pelo
médico assistente com sugestão de dias de afastamento.

§6°. Os casos específicos de prazo de validade do atestado emitido por médico
assistente e os prazos de entrega no setor administrativo na perícia médica, serão apreciados
pelo médicos que compõe a Junta Médica de acordo com o disposto em legislações sobre a
matéria.

Seção n
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Do Servidor e o Processo

Art. 8°. Para efeito de conhecimento processual, observará os atestados de médico
assistente sugerindo até 15 dias de afastamento e acima de 15 dias de afastamento.

§ r. Os atestados de médicos assistentes que sugiram o afastamento do servidor por
até 15 dias deverão ser apresentados diretamente na Secretaria onde o servidor estiver lotado,
no prazo máximo de 48h a contar da data de sua emissão, com exceção dos atestados que
sugiram um dia de afastamento, os quais deverão ser apresentados dentro do seu prazo de
validade. Em qualquer hipótese, os atestados serão encaminhados ao Serviço de Exame
Médico através de formulário de Pedido de Exame Médico Pericial - PEMP, com assinatura

da chefia imediata do servidor, podendo o setor administrativo recusar o formulário, caso não
esteja devidamente preenchido e assinado.

I- Em hipótese alguma o servidor poderá ser dispensado da realização de
perícia médica.

ü- Todos os atestados emitidos por médicos assistentes sugerindo afastamento
das atividades laborais Dor motivo de saúde de Uum) a 15 íauinze) serão

encaminhados conforme disposto no §1° do Art. 8° deste Decreto.

ni - A desobediência ao procedimento disposto no §1° do Art. 8° deste Decreto
pelo servidor que receber o atestado e arquivá-lo, sem o devido
encaminhamento ao serviço de exame médico pericial, poderá responder

administrativamente pelo Ato.

§2° - Caso o atestado médico sugira o afastamento do servidor por período superior a
15 dias, este deverá ser apresentado diretamente ao VIÇOSA-PREV, juntamente com

I - Todos os atestados emitidos por médicos assistentes sugerindo afastamento
das atividades laborais por motivo de saúde acima de 15(quinze)dias serão
encaminhados conforme disposto no §2° do Art. 8® deste Decreto.

II A desobediência ao procedimento disposto no §1° do Art. 8° deste Decreto
pelo servidor que receber o atestado e arquivá-lo, sem o devido encaminhamento ao
serviço de exame médico pericial, poderá responder administrativamente pelo Ato.

III - Os documentos com.probatórios anexos ao requerimento de Licença
maternidade deverão ser entregues diretamente a Diretoria-Executiva do VIÇOSA-
PREV para protocolo da referida licença e posterior inclusão na FOPAG-LICENÇA
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MATERNIDADE. Caso, tais documentos sejam retidos sem o devido
encaminhamento para providências, os responsáveis responderão administrativamente
pelo Ato, justificado pelo fato do benefício ser de responsabilidade única da Unidade
Gestora previdenciária em normas Federais e Municipais

§3° Quando o médico assistente solicitar o afastamento das atividades laborais
por motivo de doença do servidor sem a sugestão de dias no atestado emitido,
este deverá protocolar em até 48 horas diretamente na Diretoria-Executiva do
VIÇOSA-PFJEV p?.r2 médico pçricisl.

i

§4° Nas situações em que o benefício for requerido no VIÇOSA-PREV, após

trinta dias contados da data do Afastamento do Trabalho-DAT ou da Data

Início da Incapacidade-DII, conforme o caso, a Data Início do Pagamento-DIP,
TAr»+r» ri Di
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§5° A análise médico pericial, para fixação da Data Início da Doença-DID e da
Data Início da Incapacidade-DII, deverá ser fiindamentada a partir de dados
clínicos objetivos, exames complementares, comprovante de internação
liubpiuilcti, aLcí>Lauu> uc uatmnciúu auiuumiuiial, ciiUc uuüub clciiiculub,
conforme o caso, sendo que os critérios utilizados para fixação dessas datas
deverão ficar consignados no Laudo Médico Pericial.

Seção ni

Da Concessão e Período da Licença

Art 9° O resultado da Perícia ísíédica será slirnsutado na planilha estatística de
acompanhamento e será encaminhado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, cópia
do Comunicado de Resultado de Exame Médico do Servidor - CREMES, ao Departamento de

Recursos Humanos-DRH e ao Setor de lotação do servidor.

Art. 10. Será atestado pelo DRH a Data do Último Dia deTrabalho-DUT do servidor
no campo ATESTADO DE AFASTAMENTO DE TRABALHO quando se tratar de licenças
acima de 15(quinze) dias

8 TTnir.n - OnanHr» n médico TVíritn r.onreHer an cprviHnr lirenra arima He 1 5 rniiiriTR'*
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dias, o setor administrativo do Serviço de Exame Médico Pericial encaminhará o processo
ao VIÇOSA-PREV para concessão do benefício, com início de vigências a partir do 16°
(décimo sexto) dia até o limite do prazo estabelecido pela perícia médica com ônus ao Fundo
de Previdência do Município.
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Art. 11. Para a concessão de licença acima de 120 (cento e vinte dias) o exame médico
pericial será realizado por junta médica composta por no mínimo dois médicos peritos.

Dos Prazos

Art. 12. Para efeito de inicio do processo de Pedido de Exame Médico Pericial o
servidor ou seu representante deverá protocolizar o pedido mediante formulário próprio, para
efeito dos procedimentos e prazos previstos neste Decreto.

Art. 13. O prazo de licença ou prorrogação, será fixado em número de dias com a data
do seu início e término.

Seção rv

Da Licença Para Tratamento de Saúde

Sub-Seção I

Tratamento de Saúde do Servidor

Art. 14.0 ser/idor portador do Atestado Médico concessivo de licença deverá, iniciar
o trâmite do processo de acordo com este Decreto em conformidade com o período de licença
sugerido no referido atestado.

Parágrafo Único - Diante do parecer médico pericial imprescindível nos processos de
dcfciiiiiciitO OU líidcfcriiVicíiíú uO ucíicílCiú prcVíuciiCiái"í0, ã Uíiiuâuc GcStOiâ prcVlucnCiária
é responsável pela concessão do direito, observando o previstoem Lei que trata da matéria.

Art. 15. Será submetido à perícia médica o servidor que, no curso da licença, se julgue
em condições de retomar ás suas atividades laborais ou mediante convocação do VTÇOSA-
PREV para novo exame médico pericial, neste último motivado por denuncia de
irregularidades.

§ r Havendo indício de irregularidadena concessão ou na manutenção do benefício a
Unidade Gestora Previdenciária notificará o beneficiário para apresentar defesa, provas ou
documentos de que dispuser, no prazo de dez dias.

§ 2- A notificação a que se refere o § 1- far-se-á por via postal com aviso de
recebimento - AR ou comunicado formal diretamente ao segurado, ou a seu representante
legal.

§ 32 Decorrido o prazo concedido pela notificação postal, ou notificação direta, sem
que tenha havido resposta, ou caso seja considerada pela Unidade Gestora Previdenciária e
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Conselho Municipal de Previdência, como insuficiente ou improcedente a defesa
apresentada, obenefício será cancelado, dando-se conhecimento da decisão ao beneficiário.

Art. 16. Aprorrogação da licença para tratamento de saúde do servidor em gozo de
benefício por incapacidade, obriga o mesmo ou seu representante legal a comparecer ao
Serviço de Perícia Médica para marcação de novo exame durante os últimos 15 (quinze) dias
da licença anterior.

Art. 17. Anova licença concedida pelo VIÇOSA-PREV, dentro de um período de
60(sessenta )dias, do encerramento da anterior, será considerada prorrogação daquela, desde
que se trate da mesma doença.

§1° Na situação prevista no caput, aData de Início do Pagamento-DIP, será fixada no
dia imediatamente subsequente ao da cessação do benefício anterior, descontando-se os dias
trabalhados, se for o caso.

§2 APerícia Médica poderá retroagir a Data do Inicio da Incapacidade - DII, de
acordo com os elementos apresentados pelo segurado para esse fim, não implicando em
retroação daData do Inicio doPagamento-DIP

§3° Aanálise do direito ao auxílio-doença, após parecer médico pericial, deverá levar
em consideração que se aData do Inicio da Doença-DID eaData do Inicio da Incapacidade -
DII forem fixado anteriormente ao ingresso do servidor no Regime Próprio de Previdência
Social, não caberá aconcessão do benefício, salvo por motivo de progressão ou agravamento
da doença.

Art. 18. Oatendimento de Pedido de Prorrogação - PP de licença para tratamento de
saúde dependerá de pericia médica, que será solicitada obedecendo oprazo estipulado no Art.
16. deste Decreto.

Sub-Seção II

Tratamento de Saúde do Dependente

Art. 19. Para efeito do pedido de concessão de licença por doença de pessoa da
família, o servidor deverá apresentar, com oPedido de Exame Médico Pericial:

I - Declaração de dependentes do servidor emitida pelo Departamento de Recursos
Humanos para oprocedimento do exame médico pericial, caso apessoa não conste no banco
de dados de dependentes do servidor, inseridos no Sistema de Gestão de Regime Próprio de
Previdência Social -SIPREV-GESTÃO.
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n - Relatório de Assistente Social do Município comprovando o acompanhamento
indispensável do servidor.

III -Oatestado médico concessivo de licença para tratamento de saúde do dependente.

Art. 20. Apessoa da família deverá estar devidamente cadastrada no Departamento
de Recursos Humanos- DRH ou sistema informatizado SIPREV-GESTÃO nas condições
previstas na Lei 489/2007 como dependente legal.

Art. 21 . Alicença de que trata oArtigo 19. somente será deferida se aassistência do
servidor em favor do dependente for considerada indispensável enão puder ser prestada sem
que o servidor se afaste de suas atividades laborais. Tais circunstâncias serão apuradas e
atestadas em Relatório de Assistente Social do Município, cabendo àautoridade responsável,
solicitar as informações necessárias para justificar aconcessão da licença ao servidor.

Art. 22. Cumpridas as exigências previstas neste Decreto, oservidor será encaminhado
pela sua Secretaria de lotação ao Serviço de Perícia Médica, para agendamento de exame
medico pencial do dependente legal, o que será providenciado por meio de formulário
próprio.

§1.0 prazo de licença será fixado em número de dias, com data início edata fim.

§ 2°. Aprorrogação da licença para tratamento de saúde do dependente obriga-o a
comparecer ao Serviço de Perícia Médica antes do término da licença.

§3°. Serão respeitados os prazos eos descontos referidos nos §§2° e3° do art. 109 da
Lei 485/2007, de 18 de setembro de 2007 que instituiu o Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Viçosa do Ceará, inclusive os dias acumulados dentro dos
90(noventa) dias.

§4° Após a constatação da doença do dependente pelo SEMPE e por tratar-se de
licença administrativa, asecretaria de lotação entregará oresultado ao servidor em Ato
formal.

Capitulo V

Da Perícia Médica

Art. 23. APerícia Médica é imprescindível para a caracterização do afastamento dos
segurados do RPPS previstos neste Decreto.
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Art. 24. Concluídos ou homologados os resultados dos exames médico-periciais, a
qualquer título, a Unidade de Serviço de Perícia Médica, procederá os registros que lhe
compete e, através do Formulário de Comunicado de Resultado Exame Médico Pericial ao
Servidor - CREMES, realizar as devidas comunicações.

Paragrafo único - Cumpre à Unidade de Serviço de Perícia Médica, no prazo de
48(quarenta e oito) horas, através de formulários específicos, comunicar à chefia imediata do
servidor, ao DRH e ao VIÇOSA-PREV, o período de licença concedido, para as providências
cabíveis, juntamente com suas decisões médicas e respectivos prazos, conforme abaixo
descrito:

I- Data do Inicio do Benefício - DIB

n- Data da Cessação do Benefício - DCB, estando o servidor apto ou não a retomar ao
exercício de suas atividades;

ni- Data limite para futura avaliação no caso de aposentadoria por invalidez, conforme
o caso.

Capitulo VI

Do Pedido de Reconsideração e do Recurso

Art. 25. Quando o segurado, por qualquer motivo, perde o prazo de prorrogação do
auxílio-doença ou tem o resultado do exame médico pericial negado e não concorda, pode
dirigir-se ao SEMPE e solicitar um Pedido de Reconsideração (PR). O PR só pode ser feito
uma vez para cada benefício , que será apreciado por meio de novo exame médico-pericial,
realizado por profissional diferente daquele que efetuou o último exame.

Parágrafo único: O pedido a que se refere o artigo acima poderá ser interposto dentro
de 10 (dez) dias, contados da ciência do resultado.

Art. 26 .Em caso de parecercontrário da perícia médicaem pedido de reconsideração -
PR, ü segurado poderá interpor recurso adminislraiivo ao VIÇOSA-PREV, dentro de iO(dez)
dias, contados da ciência do resultado, após despacho da Diretoria-Executiva, poderá ser
encaminhado o Recurso ao SEMPE, a qual será avaliado por Junta Médica Recursal.

§ Único . O processo de recurso será submetido a revisão pelo presidente da junta
médica, que por sua vez, decidira, diante de novos elementos apresentados, pela reforma ou
manutenção da decisão anterior.
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Art. 27. Quando o segurado não solicita o Pedido de Prorrogação - PP ou Pedido de
Reconsideração - PR o VIÇOSA-PREV considera que ele recuperou a sua capacidade para o
trabalho dentro do prazo estipulado inicialmente pela Data da Cessação do Benefício (DCB).
Somente poderá ser requerido novo benefício previdenciário após decorrido trinta dias do
encerramento da licença anterior com parecer contrário.

CAPÍTULO vn

c* T? r»ooor»o
W/ViA-lllV XVWC4.\JliApt.MyC4A./ X WlAWlV/1144.1

Art. 28. A Readaptação Funcional tem o objetivo de proporcionar ao servidor,
temporária ou definitivamente incapacitado para o exercício do cargo para o qual foi
nomeado, por motivo de doença ou acidente de trabalho, cuja capacidade laborai fique
substancialrneníe reduzida devido ás condições de saúde física ou mental, venfícada em
inspeção médica, os meios de readaptação e retomo ao trabalho em condições compatíveis
com suas limitações físicas, respeitando-se o disposto nas Leis Municipais 485/2007 e
489/2007.

Paragrafo único - A Readaptação poderá ser precedida ou não de licença para
tratamento de saúde e será requerida pelo servidor, por seu chefe imediato ou por
encaminhamento do médico perito.

Art. 29. Será realizada avaliação do potencial laborativo do servidor com indicação de
readaptação de tunção, solicitando junto á chefia imediata do servidor, informações acerca
das funções desempenhadas pelo mesmo.

Parágrafo Único - O chefe imediato poderá anexar Relatório adicional que julgar
necessário para compor os trâmites do processo de readaptação requerido.

Art. 30. De posse de todas as informações necessárias constantes em formulários
específicos anexos a este Decreto, o processo seráencaminhado paraa Procuradoria Geral do
Município - PGM parao devido parecer jurídico sobre a matéria.

§1° - O Médico Perito após conclusão dos trâmites citados no Artigos 29 e 30,
emitirá parecer conclusivo quanto á necessidade de readaptação temporária ou definitiva, e
comunicará sua decisão a Secretaria municipal de lotação do servidor para as providências da
readaptação funcional do servidor.

§2" —A Sccretaríâ de lotação do servidor ciicâmiiiiiâra ao conimiicado foniiâi soore a
lotação e a nova função do servidor readaptado ao SEMPE para compor o processo e a
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Secretaria geral de Administração e ao Diretor Geral de Recursos Humanos para as
providências necessárias da nova função.

§ 3° A secretaria de lotação entregará o resultado do processo de readaptação ao

servidor em Ato formal.

§ 4° - A Secretaria de Lotação do Servidor readaptado acompanhará o servidor na

nova fimção exercida, observando o prazo final da readaptação determinado pelo médico
perito.

Da Readaptação Temporária ou Definitiva

Art. 31 A Readaptação Funcional poderá ser temporária ou definitiva.

K A t#=*mnr\ríírÍQ pvimrá ^ pííHq 0^ m<=»çpç a

fim de ser verificada a necessidade de permanência do servidor na nova função, de acordo
com as condições que a determinaram.

§ 2° Transcorrido o período de 02 (dois) anos, será emitido laudo médico conclusivo,
r« /-»/-*♦-* r» /-vR /> rl 14-^* rt^ rx r<r\-9T <-»-i i r> ^ A c
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atividades anteriormente desempenhadas.

Art. 32. Caso seja determinada readaptação definitiva do servidor, em decorrência de
permanente redução de sua capacidade laborativa, não haverá necessidade das avaliações
seuicsuais.

Art.33 Nos casos em que o processo conclua que o servidor readquiriu a capacidade
laborativa plena, o servidor deverá retomar para o cargo de origem.

Art. 34. Poderão contribuir com o processo de readaptação funcional uma equipe de
profissionais da área de saúde e segurança no trabalho, auxiliando na avaliação pericial, com
pareceres técnicos específicos de sua área de atuação, compondo uma equipe
multiprofissional que apoiará a Junta Médica Oficial do Município, podendo ser formada:

I - psicólogo;

II - assistente social;

ni- técnico de enfermagem.

Art. 35. As atribuições de cada profissional de apoio a Junta Médica Oficial:

I - Psicólogo
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§1° elaborar laudos e pareceres;

§2° efetuar o exame psicológico, com instrumentos padronizados,
considerando a autonomia profissional e encaminhar o parecer ao SEMPE;

§3°encaminhar o servidor para atendimento por outras especialidades;

§4°realizar orientação psicológica ao servidor;

§5°orientar e dar suporte psicológico ao servidor em seu retomo ao trabalho e
ou readaptação funcional;

§6°realizar visita domiciliar, hospitalar ou ao local de trabalho para subsidiar o
esíuuo de caso em análise,

§7°outras que lhe forem delegadas, no seu âmbito de atuação.

II - Assistente Social

^l^emitjr parecer social visando a analise dos aspectos sociais que iiiiwi-mwin
na situação de saúde do servidor , considerando a autonomia profissional na
definição de instrumentos técnicos como visitas e entrevistas;

§3° procederà avaliação social para subsidiar o estudo do caso em análise;

§4° realizar atendimento ao servidor, por meio de orientação social nas
questões relacionadas à saúde, orientar ao servidor em seu retomo ao trabalho
e ou readaptação funcional;

§5° proceder à avaliação social para subsidiar a decisão pericial sobre a
presença indispensável do servidor em caso de licença para tratamento de
pessoa da família;

§6°outras que lhe forem delegadas, no seu âmbito de atuação.

III - Técnico de Enfermagem

§r acompanhar o peritooficial nos examespericiais, quando solicitado;

§2° outras que lhe forem delegadas, no seu âmbito de atuação.

Art. 36. Compete ao Médico Perito ;
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1. Avaliar o potencial laborativo do beneficiário no que se refere aos aspectos
físicos, coletando dados necessários ao seu parecer quanto às contraindicações,
potencialidades e prognóstico para retomo ao trabalho, solicitando às

Secretarias Municipais dos segurados a descrição da função desempenhada
pelo mesmo;

n. Solicitar exames e pareceres especializados, inclusive quanto à necessidade de
utilização de órtese e/ou prótese;

ni. realizar análise de postos de trabalho;

rv. Identificar os casos passíveis de readaptação profissional;

V. preencher formulário próprio definindo o potencial laborativo, fazendo a
prescrição quando da necessidade de utilização de órtese e/ou prótese;

VI. Acompanhar os casos de protetização;

VIL encaminhar o segurado à avaliação sócio-profissional, quando da
estabilização de seu quadro clínico;

Vni. Avaliar e definir intercorrências médicas;

IX. Avaliar e definir compatibilidade física de ocupações, utilizando os seus
conhecimentos técnicos, análise de funções ou outros meios técnicos, sempre
que necessário;

Capitulo Vm

Da Rotina dos Procedimentos Concessivos

Art. 37. O processo administrativo tratado neste Decreto relativamente à concessão de
licença para tratamento de saúde do servidor, ressalvados os casos de urgência, obedecerá a
seguinte rotina administrativa segundo a ordem cronológica:

I. pelo servidor:

a) O preenchimentodo pedido em modelo próprio, datado e assinado;

b) Atestado médico Original ou cópia, podendo ser autenticada pelo servidor
público municipal;

c) Cópia de documento de identificação(RG, CNH, CTPS) e do CPF,
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d) Cópia de Documento comprovante de vínculo efetivo com o Ente Municipal
(CTPS, TERMO DE POSSE OU DECRETO DE NOMEAÇÃO PARA
CARGO EFETIVO);

e) O comprovante da remuneração de contribuição do servidor;

d) visto do DRH no campo ATESTADO DE AFASTAMENTO DE
TRABALHO, atestando o último dia do trabalho do servidor para licenças

acima de 15 dias;

II. na Unidade de Serviços de Perícia Médica;

a) Protocolo do pedido de exame médico pericial.

b)marcação da perícia médica

b) realização da perícia no servidor

c) decisão do exame médico pericial;

d) registros do servidor e planilha estatística de acompanhamento;

e)encaminhamento da decisão ao Departamento de Recursos Humanos,

Secretaria de lotação e encaminhamento do processo ao VIÇOSA-PREV,

neste último caso, se a licença for acima de 15 dias

in. no Departamento de Recursos Humanos - DRH;

a) registra o resultado do Exame Médico Pericial na ficha funcional do
servidor;

b) no caso da concessão da licença, observando que, se a licença tiver prazo
superior a 15(quinze) dias, retirar o servidor da folha de pagamento da
Prefeitura e este será incluído na folha de pagamento do VIÇOSA-PREV, após
a concessão do benefício.

IV. no VIÇOSA-PREV

a. Protocolar o Requeriniento de Benefício por incapacidade observando a
documentação exigida neste Decreto.

b. Encaminhar o servidor para o Exame Médico Pericial inicial superior a 15 dias ou
prorrogação através de formulário próprio
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c. Receber recurso e encaminhar juntamente com o processo para nova avahação
médico pericial, em se tratando de matéria médica.

d. Realizar o processamento de aposentadoria por Invalidez.

e. Alem do comunicado atrvés de formulários, a Diretoria-Executiva do VIÇOSA-
PREV compete comunicar mensalmente ao DRH os dias de licenças concedidas

e a cessação das mesmas.

V. Na secretaria de lotação:

a) O preenchimento do Pedido de Exame Médico Pericial - PEMP , datado e

assinado;

b) Atestado médico Original e cópia, podendo ser autenticada pelo servidor
público municipal;

c) Cópia de documento de identifícação(RG, CNH, CTPS) e do CPF,

d)Encaminhar o servidor para o Exame Médico Pericial inicial quando o
Atestado do médico assistente sugerir até 15 dias.

Título II

De Outras Disposições Finais e Transitórias

Art. 38. Considera-se medico assistente o profissional de medicina regularmente
inscrito no Conselho Regional de Medicina e o ondontologo regularmente inscrito no
Conselho Regional de Odontologia.

Parágrafo Único; Para as finalidades previstas neste Decreto, considera-se Médico
Assistente, desde que não integre ao Serviço de Perícia Médica Municipal.

Art. 39. Será considerada a data do início de qualquer afastamento, para tratamento de
saúde:

I. A data da entrada do requerimento - DER, quando requerido após 30 (trinta)
dias do último dia de trabalho e a DII for fixada dentro do prazo estabelecido.

n. Quando o servidor receber alta para retomar ao trabalho e voltar a sentir-se

incapacitado com o agravamento da mesma doença e, com base em novo

atestado médico, este será submetido a novo exame médico pericial, sendo
deferido o afastamento, fica o Tesouro Municipal responsável pelo pagamento
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dos dias trabalhados e o VIÇOSA-PREV a partir do novo afastamento, não
havendo a necessidade de aguardar pelo 16° dia, se for dentro do prazo de 60
dias.

ni. Quando o servidor receber alta para retomar ao trabalho e voltar a sentir-se
incapacitado, tratando-se de outra doença e, com base em novo atestado
medico, submetido exame medico pericial, sendo reconhecido a incapacidade,
ficando o Tesouro Municipal responsável pelo pagamento dos 15 (quinze)
primeiros dias trabalhado, contado a partir do novo afastamento e o VIÇOSA-
PREV a partir do 16°

rV. A Data do Inicio da Incapacidade-DII poderár ser comprovada por Laudo,
Atestado Médico, exames, relatórios, etc.

Art. 40. Para efeito deste Decreto, considerar-se-á:

L licenças intercaladas: as provenientes de atestados médicos com o imediato retomo
do servidor ao trabalho na data de sua prescrição, sem relação de continuidade;

n. licenças continuadas: as provenientes de atestados médicos que compreendam
tratamento continuado sem retomo do servidor ao trabalho, no período de suas
concessões.

III- Licenças acumuladas; as provenientes da soma dos dias de licença no prazo
deteraiinado nas Leis Municipais 489/2007 e 485/2007

Art. 41 A Diretoria Geral de Recursos Humanos, o Presidente da Junta Médica Municipal
em conjunto com a Diretoria do VIÇOSA-PREV estabelecerão local, dia da semana e horário
certos para o atendimento dos servidores e seus dependentes, observada a seguinte ordem de
prioridade na fila de atendimento:

a) os portadores de doenças graves;

b) os idosos;

c) as gestantes e as crianças;

d) os deficientes físicos.

Parágrafo Único. Sem prejuízo da cumulatividade da natureza e dos fatos que
compõem a ordem cronológica de atendimento médico, será adicionada à prioridade
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relativa, no que puder, da mobilidade dos que dependem de horário do transporte
interdistrital.

Art. 42. O DRH fará constar dos assentamentos do servidor beneficiado as licenças

concedidas a qualquer titulo.

Parágrafo Único. A Diretoria Executiva do VIÇOSA-PREV, no âmbito de suas
atribuições de competências administrativas e, considerando os atos e fatos decorrentes da
aplicação dos termos deste Decreto, poderá editar instruções e orientações normativas que
couber, no sentido de organizar e agilizar os procedimentos regulamentados, publicando-as
para efeito de sua validade jurídica, desde que aprovadas pelo Conselho Municipal de
Previdência Social, quando couber.

Art. 43. Os médicos peritos do Serviço de Perícia Médica prestarão inteira assistência
ao Departamento de Recursos Humanos para casos relativos á administração de pessoal
previstos nas disposições regulamentares do poder executivo, inclusive nos processos
administrativos disciplinares.

Art. 44. São partes integrantes deste Decreto os seguintes Formulários Padrões do
SEMPE.

FORMULÁRIOS I-XXI

ANEXO I - Pedido de Exame Médico Pericial - PEMP

ANEXO II -Requerimento de Benefício por Incapacidade

ANEXO in - Marcação de Perícia Médica

ANEXO IV - Laudo de Exame Médico Pericial de Servidor e Familiar - LEMPS

ANEXO V - Comunicado de Resultado de Exame Médico ao Servidor - CREMES

ANEXO VI - Pedido de Prorrogação - PP

ANEXO VII - Comunicação de Resultado de Exame Médico ao Servidor / Pedido de
Prorrogação - CREMES/PP

ANEXO Vni - Pedido de Reconsideração - PR

ANEXO IX -Comunicação de Resultado de Exame Médico ao Servidor/ Pedido de
Reconsideração - CREMES/PR
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ANEXO X - Recurso à Junta Médica do Município de Viçosa do Ceará

ANEXO XI - Parecer Técnico Fundamentado em Junta Médica Recursal

ANEXO XII - Comunicação de Resultado do Recurso à JUNTA MÉDICA
RECURSAL

ANEXO Xlll - Solicitação de Informação ao Médico Assistente- SIMA

ANEXO XTV - Comunicação de Resultado de Aposentadoria por Invalidez

ANEXO XV - Laudo de Médico Admissional/Demissional/Retorno ao Trabalho

ANEXO XVI- Comunicado de Resultado de Exame Médico

Admissional/Demissional/Retorno ao Trabalho

ANEXO XVn-Formulário de Função/Atividade do Segurado

ANEXO XVIII - Formulário de Avaliação do Potencial Laborativo - FAPL

ANEXO XIX - Comunicado de Readaptação Profissional aoÓrgão

ANEXO XX - Comunicado de Readaptação Profissional ao Servidores

ANEXO XXI - Laudo de Exame Médico Pericial - Invalidez para maior de 14 anos

ANEXO XXII - Atestado Médico

Art. 45. Incluem neste Decreto os Formulários Padrões de Requerimento de Benefícios
Previdenciários disposto no Art. 27 da Lei Municipal 489/2007 não elencados no Art. 44
deste Decreto.

FORMULÁRIOS I-A -V-A

ANEXO I -A- Requerimento de Aposentadoria

ANEXO n -A - Requerimento de Pensão por morte

ANEXO in-A-Requerimento de Salário Maternidade

ANEXO rV-A - Requerimento de Salário Família

ANEXO V-A - Requerimento de Auxilio Reclusão
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Art. 46-0 processo administrativo tratado no Art. 45 , obedecerá a seguinte rotina
administrativa e lista de documentação comprobatória, podendo ser solicitado pela Unidade
Gestora Previdenciária documentos adicionais comprobatórios ou exigidos por órgão

reguladores e fiscalizadores :

I - Requerimento de Aposentadoria - APOSENTADORIA POR IDADE, TEMPO DE
CONTRIBUIÇÃO E PROFESSOR (A)

a) Protocolar Requerimento de Aposentadoria no VIÇOSA-PREV acompanhado de

cópias dos documentos autenticados em cartório ou originais acompanhadas das

cópias para autenticação por servidor público municipal.

b) - No caso, de enquadramento em mais de uma regra de aposentadoria, assinar termo
de opção pela regra mais vantajosa.

c)- Documentos de comprovação da habilitação para exercício da função

d) - Declaração de percepção ou não de benefícios previdenciários.

e) - DOCUMENTOS PESSOAIS DO SEGURADO : Certidão de nascimento ou
casamento;Carteira de identidade; CPF;PIS/PASEP;Título de eleitor;

f) - DOCUMENTOS PARA CURADOR OU PROCURADOR - SE FOR O CASO
;Carteira de Identidade;CPF;Termo judicial de curatela (CURADOR); Procuração
Pública, ou Particular com firma reconhecida, com prazo de validade não superior a 06

(seis) meses; Se o procurador for advogado poderá apresentar procuração ad-judícia,
sem firma reconhecida, com a cópia da carteira da OAB; Se a procuração for para
receber o benefício pelo segurado, na forma da lei, esta deverá ser pública.

g) - DOCUMENTAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - Para servidores que
ingressaram no serviço público municipal após a Constituição Federal de 1988 ,
cópias da Lei Municipal de Criação de Cargos; Edital do Concurso; Ato de Nomeação;
Relação dos Aprovados e Classifícados;Homologação dos Resultados;Termo de
Posse;Contrato de Trabalho.

h) - DOCUMENTOS DA VIDA FUNCIONAL DO SEGURADO:

Comprovante de pagamento do vencimento e vantagens atualizado, podendo ser a o
último contra-cheque devidamente assinado pelo Responsável pelo Departamento de
Recursos Humanos, com dados do emissor; Certidão de Tempo de Contribuição
expedida pelo INSS - CTC - INSS, no caso de filiação ao Regime Geral de
Previdência Social anterior a instituição do VIÇOSA-PREV e Certidão de Tempo de

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-l144 - Cep: 62.300-000 - Viçosa-CE.
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Contribuição (original) emitida pela Unidade Gestora do Fundo de Previdência
Municipal - CTC -RPPS, no caso,para períodos posteriores a sua

instituição;Informação Funcional e Financeira - fornecida pelo órgão gestor de

pessoal; Certidão ou declaração fornecida pela Secretaria de Educação do Município e
RH acerca da atividade efetivamente exercida de forma contínua, sem interrupções

para as ftinções de Magistério.

i)-DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA;

Cópia das Leis Municipais n.° 485/2007, que trata sobre o Estatuto dos servidores
públicos municipais e alterações, n.° 489/2007, que trata sobre a instituição do Regime
Próprio de Previdência Social e suas alterações; Encaminhamento a Procuradoria do
Município dos autos do processo para apreciação e emissão de parecer acerca da
elegibilidade ao benefício; Decreto que disporá sobre a concessão do beneficio, ato
concessivo do benefício previdenciário,devidamente publicado;Ofício que tratará do
envio do processo administrativo previdenciário pelo VIÇOSA-PREV ao TCM/CE
para fins de Homologação.

n - Requerimento de Pensão por morte - TODOS OS DEPENDENTES

a) - Protocolar Requerimento de pensão por morte no VIÇOSA-PREV
acompanhado de cópias dos documentos autenticados em cartório ou originais
acompanhadas das cópias para autenticação por servidor público municipal.

b) - Declaração de percepção ou não de benefícios previdenciários.

c) - Cópia do Ato AfX)sentatório no caso de ex- segurado inativo

d) - DOCUMENTOS PESSOAIS DO EX - SEGURADO iCertidão de Óbito ou
Sentença Judicial, no caso de morte presumida ou prova do desaparecimento do ex-
segurado em conseqüência de acidente, desastre ou catástrofe;Certidão de nascimento
ou casamento; Carteira de identidade ;CPF;PIS/PASEP;Titulo de eleitor; Contratos

dos vínculos empregatícioe/ou cargo ou função constantes na CTPS/FíchaFuncional.

e) - DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES (F CLASSE - CÔNJUGE,
COMPANHEIRO (A) EFILHO (A) MENOR DE 18 ANOS OU INVÁLIDO (A)):

f) DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (CÔNJUGE) :Carteira de identidade ;CPF ;Título
de eleitor ;Certidão de Casamento Civil atualizada. (Desde que não haja separação

judicial ou divórcio, ou não lhe for assegurada a prestação de alimentos.)

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 -Cep: 62.300-000- Viçosa-CE.
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g) DOCUMENTOS ESPECÍFICOS - FILHO (A) MENOR DE 18 ANOS) :Certidão
de Nascimento;Carteira de identidade, se houver e CPF é obrigatório.

h) DOCUMENTOS ESPECÍFICOS - COMPANHEIRO (A) ): Certidão de
Nascimento; Carteira de identidade; CPF; Título de eleitor.

i) Para comprovação do vínculo e da dependência econômica deve ser apresentada no
mínimo 03 (três) documentos elencados no § 4° do art. 11 da lei n.° 489/2007.A
Documentação para ser aceita, deverá ser contemporânea ao fato gerador do benefício
e isenta de rasuras.

j) - DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES - 2" e 3" CLASSE - PAIS E IRMÃO
NÃO EMANCIPADO,MENOR DE 18 ANOS): Certidão de Nascimento;Carteira de
identidade; CPF. Declaração de Dependência Econômica e Inexistência de
Dependentes Preferenciais firmado em formulário próprio no setor do VIÇOSA-PREV
pela parte interessada.

1) No caso de pais, irmão, enteados ou equiparados a filho, a prova de dependência
econômica e financeira será feita por declaração do segurado firmada perante a
unidade gestora do RPPSV, acompanhada de um dos documentos referidos na Lei
municipal 489/2007, a serem corroborados, quando necessário, por justificação
administrativa ou parecer sócio-econômico, atestado por profissional qualificado e
vinculado á Secretaria de Cidadania e Promoção Social.

m) - DOCUMENTOS PARA PROCURADOR - SE FOR O CASO : Carteira de
Identidade; CPF; Procuração Pública, ou Particular com firma reconhecida, com prazo
de validade não superior a 06 (seis) meses. Se o procurador for advogado poderá
apresentar procuração ad-judícia, sem firma

reconhecida, com a cópia da carteira da OAB. Se a procuração for para receber o
benefício pelo segurado, na forma da lei, esta deverá ser pública.

n) - DOCUMENTAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - Para servidores que
ingressaram no serviço público municipal após a Constituição Federal de 1988 ,
cópias da Lei Municipal de Criaçãode Cargos; Edital do Concurso; Ato de Nomeação;
Relação dos Aprovados e Classificados;Homologação dos Resultados;Termo de
Posse;Contrato de Trabalho.

o) - DOCUMENTOS DA VIDA FUNCIONAL DO EX- SEGURADO;

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 -Cep: 62.300-000 - Viçosa-CE.
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Comprovante de pagamento do vencimento e vantagens atualizado, podendo ser a o
último contra-cheque devidamente assinado pelo Responsável pelo Departamento de
Recursos Humanos, com dados do emissor; Certidão de Tempo de Contribuição

expedida pelo INSS - CTC - INSS, no caso de filiação ao Regime Geral de
Previdência Social anterior a instituição do VIÇOSA-PREV e Certidão de Tempo de
Contribuição (original) emitida pela Unidade Gestora do Fundo de Previdência
Municipal - CTC -RPPS, no caso,para períodos posteriores a sua
instituição;Informação Funcional e Financeira - fornecida pelo órgão gestor de
pessoal; Certidão ou declaração fornecida pela Secretaria de Educação do Município e
RH acerca da atividade efetivamente exercida de forma contínua, sem interrupções

para as funções de Magistério.

p) - DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA E ADMINISTRATIVA;

Cópia das Leis Municipais n.° 485/2007, que trata sobre o Estatuto dos servidores
públicos municipais e n.° 489/2007, que trata sobre a instituição do Regime Próprio de
Previdência Social; Encaminhamento a Procuradoria do Município dos autos do

processo para apreciação e emissão de parecer acerca da elegibilidade ao
benefício;Decreto que disporá sobre a concessão do beneficio, ato concessivo do
benefício previdenciário, devidamente publicado; Ofício que tratará do envio do
processo administrativo previdenciário pelo VIÇOSA-PREV ao TCM/CE para fíns de
Homologação.

ni-Requerimento de Salário Maternidade

a)Protocolar Requerimento de Salário Maternidade no VIÇOSA-PREV , datado e assinado,
acompanhado dos seguintes documentos, observando a situação antes e depois do nascimento
do dependente legal:

b) Atestado médico Original e cópia, podendo ser autenticada pelo servidor público
municipal, na situação do protocolo ocorrer antes do nascimento do dependente;

c) Cópia da Certidão de Nascimento do dependente , podendo ser autenticada pelo
servidor público municipal, na situação do protocolo ocorrer após o nascimento do
dependente;

d)0 CPF do menor deverá ser apresentado no ato do Protocolo descrito na alínea "b",
e posteriormente para inclusão no SIPREV GESTÃO, no caso descrito na aline "a";

e) Cópia de documento de identificação da servidora : RG, CNH, CTPS e do CPF;

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 -Cep: 62.300-000- Viçosa-CE.
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f) Cópia de Documento comprovante de vínculo efetivo com o Ente Municipal :
CTPS, TERMO DE POSSE OU DECRETO DE NOMEAÇÃO PARA CARGO
EFETIVO;

g) O comprovante da remuneração de contribuição do servidor;

IV - Salário maternidade por motivo de adoção ou guarda judicial:

a) Cópia do docimiento oficial da guarda judicial, se for o caso;

b) Cópia da Certidão de Nascimento do dependente , podendo ser autenticada pelo

servidor público municipal, na situação do protocolo ocorrer após o nascimento do

dependente;

c)0 CPF do menor deverá ser apresentado no ato do Protocolo descrito na alinea "b",
e posteriormente para inclusão no SIPREV GESTÃO, nocaso descrito naaline "a";

d) Cópia de documento de identificação da servidora : RG, CNH, CTPS e do CPF;

e) Cópia de Documento comprovante de vínculo efetivo com o Ente Municipal :
CTPS, TERMO DE POSSE OU DECRETO DE NOMEAÇÃO PARA CARGO
EFETIVO;

f) O comprovante da remuneração de contribuição do servidor;

V - Requerimento de Salário Família

a)Protocolar Requerimento de Salário Familia no VIÇOSA-PREV , datado e

assinado, acompanhado dos seguintes documentos:

b) Cópia da Certidão de Nascimento do dependente , podendo ser autenticada pelo
servidor público municipal;

c)O CPF do menor para inclusão no SIPREV GESTÃO;

d) Cópia de documento de identificação do servidor : RG, CNH, CTPS e do CPF;

e) Cópia de Documento comprovante de vínculo efetivo com o Ente Municipal :
CTPS, TERMO DE POSSE OU DECRETO DE NOMEAÇÃO PARA CARGO
EFETIVO;

f) O comprovante da remuneração de contribuição do servidor;

VI - Requerimento de Auxilio Reclusão - TODOS OS DEPENDENTES

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-l 144 -Cep: 62.300-000- Viçosa-CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314S



♦

«•BB VIÇOSA
DOCEARA

RENOVADA

Governo Municipal de Viçosa do Ceará
Gabinete do Prefeito

a) Protocolar Requerimento de auxilio reclusão no VIÇOSA-PREV acompanhado de
cópias dos documentos autenticados em cartório ou originais acompanhadas das
cópias para autenticação por servidor público municipal.

b) Declaração de percepção ou não de benefícios previdenciários.

c) Documento que comprove o efetivo recolhimento à prisão, emitido por autoridade
competente, que deverá ser renovado a cada trimestre;

d) DOCUMENTOS PESSOAIS DO SEGURADO RECLUSO : Certidão de
nascimento ou casamento; Carteira de identidade ;CPF;PIS/PASEP;Título de eleitor;

e)DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES (1" CLASSE - CÔNJUGE,
COMPANHEIRO (A) EFILHO (A) MENOR DE 18 ANOS OU INVÁLIDO (A)):

f)DOCUMENTOS ESPECÍFICOS (CÔNJUGE) ;Carteira de identidade ;CPF ;Titulo
de eleitor ;Certidão de Casamento Civil atualizada. (Desde que não haja separação

judicial ou divórcio, ou não lhe for assegurada a prestação de alimentos.)

g) DOCUMENTOS ESPECÍFICOS - FILHO (A) MENOR DE 18 ANOS) :Certidão
de Nascimento;Carteira de identidade, se houver e CPF é obrigatório.

h) DOCUMENTOS ESPECÍFICOS - COMPANHEIRO (A) ): Certidão de
Nascimento; Carteira de identidade; CPF; Título de eleitor.

i) Para comprovação do vínculo e da dependência econômicadeve ser apresentada no
mínimo 03 (três) documentos elencados no § 4° do art. 11 da lei n.° 489/2007.A
Documentação para ser aceita, deverá ser contemporânea ao fato gerador do benefício
e isenta de rasuras.

j) - DOCUMENTOS DOS DEPENDENTES - 2" e 3" CLASSE - PAIS E IRMÃO
NÃO EMANCIPADO,MENOR DE 18 ANOS): Certidão de Nascimento;Carteira de
identidade; CPF. Declaração de Dependência Econômica e Inexistência de
Dependentes Preferenciais firmado em formulário próprio no setordo VIÇOSA-PREV
pela parte interessada.

1) No caso de pais, irmão, enteados ou equiparados a filho, a prova de dependência
econômica e financeira será feita por declaração do segurado firmada perante a
unidade gestora do RPPSV, acompanhada dos documentos comprobatórios tratados
na Lei Municipal 489/2007 , a serem corroborados, quando necessário, porjustificação
administrativa ou parecer sócio-econômico, atestado por profissional qualificado e
vinculado à Secretaria de Cidadania e Promoção Social.
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Art. 47. Pelo processo de informatização MÓDULO -PERÍCIA MEDICA através do
SIPREV- Sistema de Gestão Previdenciária do Ministério da Previdencia Social destmado ao
Regime Próprio de Previdencia Social , os requerimentos poderão ser modificados para
atendimento do sistema.

Art.48. Quando necessário e no que couber, as decisões poderão ser apreciadas e
deliberadas pelo Conselho Municipal de Previdência-CMP.

Art. 49. Fica mantido aconstituição da Junta Médica Médica do Município- JMM em
vigência na data da publicação deste Decreto, que atenderá no Serviço de Exame Médico
Pericial -SEMPE,.

§r - AJMM atenderá os dispositivos legais contidos neste Decreto.

§2° - Aconstituição da JMM será mantida até novo Ato designando os novos médicos
peritos, ou substituição de parte da JMM, se for ocaso.

Art. 50 Fica revogado oDecreto 068/2015 eas demais disposições em contrário.

Art. 51 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, entendendo-o como
parte integrante da regulamentação das Leis Municipais retromencionadas.
Paço da Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará, em 15 de abril de 2016..

SOARES

Prefeito Municipal
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ANEXO I

PEDIDO DE EXAME MEDICO PERICIAL - PEMP

1. A CARGO DO

SETOR DE

ORIGEM

SETOR DE

ORIGEM:

ULTIMO DIA DE TRABALHO: VISTO DA CHEFIA DO

REQUERENTE;

NOME: MATRÍCULA:

RG: CPF:

CATEGORIA FUNCIONAL: SETOR DE LOTAÇAO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

2. A CARGO DO

SEVIDOR

DATA:

3. SERVIÇO DE
EXAME MÉDICO
PERICIAL -

SEMPE

DATA:

4. UNIDADE DE

RH

SOLICITAAFASTAMENTO DO TRABALHO

[ ) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
[ ) POR DOENÇA EM PESSOA DAFAMÍLIA / Parentesco:,
Nome do familiar enfermo:
( ) LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO/DOENÇA PROFISSIONAL OU DE TRABALHO
( ) PARA LICENÇA A GESTANTE NOS TERMOS DO § 1° DO ART 34 DA LEI MUNICIPAL

489/2007.

( ) OUTROS:

ASSINATURA DO SERVIDOR:.

De acordo com o laudo médlco-pericial, o servidor
(necessita ou não) de ( ) dias de afastamento, a partir de .
licença.

j propondo a concessão da

ASSINATURA E CARIMBO DO PROFISSIONAL DA PERÍCIA MÉDICA

1- O SEMPE,
/ I

(concede ou não) licença no período de

2- Arquive-se.

3- Os dados da concessão ou não, constarão no formulário - CREMES que ficará arquivado
neste Departamento e na Secretaria de lotação.
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ANEXO II

REQUERIMENTO PROTOCOLO:

BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE/READAPTAÇÃO
NOME:

DATA NASCIMENTO:
MATRICULA:

RUA/AV :

COMPLEMENTO;

CIDADE:

SEXO:

MASC. ( ) FEM. ( )
PIS /PASEP:

N°.; S/N

BAIRRO : FONE:

ESTADO: CEP:

IDENTIDADE.: CPF:

SOLTEIRO ( ) CASADO ( )

ESTADO VIÚVO ( ) DESQ/DIV ( )
CIVIL ' ' '

TEM OUTRA ATIVIDADE COM VINCULAÇAO

RPPS OURGPS? SIM. ( ) NÃO ( )

TEM EMPRESTIMO CONSIGNADO SIM ( ) NÃO ( ) -REMUNERAÇÃO DECONTRIBUIÇÃO R$:.
TEM FUNÇÃO GRATIFICADA SIM ( ) NÃO ( ) TERMO DEOPÇÃO N»

ASSINATURA DO REQUERENTE :

NOME DO PROCURADOR OU REPRESENTANTE LEGAL:

ENDEREÇO

ATESTADO DEAFASTAMENTO DOTRABALHO /PEDIDO DE READAPTAÇÃO PELOSERVIDOR

EMPRESA : PREFEITURA MUNICIPAL DEVIÇOSA DO CEARÃ/CE N®.CNPJ: 10462497/0001-13

RUA/AV.; SILVA JARDIM

COMPLEMENTO
CIDADE ; VIÇOSA DOCEARÁ

VIÇOSA DO CEARA-CE _/ /-

BAIRRO ; CENTRO

ESTADO : CE CEP ; 62.300-00

ASSINATURA/CARIMBO

READAPTAÇÃO DOSERVIDOR; SIM ( ) NÃO ( )

DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMILIA

PRENOME DOS FILHOS DATA NASC. PRENOME DOS FILHOS

RuaSilva.Jardim, 436 - fone/fax: ((hxSH)3632-U44 - Cep: 62..Wn-non - Frçnxa -CF.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: J0.462.497/000J-13 - CGF: 06.920.314-8
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NOME DO SERVIDOR:

CARGO;
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DOCEARA

ANEXO III

MARCAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA

LOCAL DO EXAME; ( ) HOSPITAL ( ) DOMICILIO ( ) CONSULTÓRIO NA SEDE
DOSERVIÇO DE EXAME MÉDICO PERICIAL

OBS: Se o atendimento não for na sede do SEMPE , declarar a distancia do domicilio/Unidade
Hospitalar.
ENDEREÇO DO DOMICILIO/UNIDADE
HOSPITALAR:

DECLARO para os devidos fins de prova junto ao SEMPE que o endereço acima fica a
km da sede do Municipio.

MEDICO PERITO:

HORÁRIO: DATADO EXAME:

Viçosa do Ceará, /_
Responsável pela marcação do exame

Ciente em.

Riia SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-lJ44 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CK
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ANEXO IV

LAUDO DE EXAME MÉDICO PERICIAL DE SERVIDOR E FAMILIAR - LEMPS
NOME DO SERVIDOR:

NOME DO FAMILIAR: PARENTESCO:

CARGO/FUNÇÃO EXERCIDA/CBO: LOTAÇÃO:

iVl/Vl

perícia realizada NO: ( )CONSULTORIO NA SEDE DO SERVIÇO DE EXAME MEDICO PERICIAL
( ) DOMICÍLIO ( ) HOSPITAL

rATT«:a nn ac4CT4\/fPMTn noTR/vRAT wn-

DATA INICIO DA DOENÇA;

DATA INÍCIO INCAPACIDADE:. /

HÁ ELEMENTOS/LAUDOS QUE JUSTIFIQUEA DII ?

( ) SIM ( ) NÃO SE SIM, QUAIS:

HISTÓRIA DA MOLÉSTIAATUAL:

EXAME FÍSICO:.

HÁ ISENÇÃO DE CARÊNCIA DA DOENÇA: ( )SIM ( )NÃO

ESPECIFICAR QUANTIDADES DL^AS DE MEDICAMENTOS EMUSO.

DATA E CONCLUSÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS APRESENTADOS:

RuaSilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CE.
www.vicosadoceara.com - CI^J: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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HIPÓTESES DIAGNOSTICADAS: CID 10 ( ESPECIFICAR SE CADA PATOLOGIA ESTA EM ATIVIDADE OU
ESTACIONÁRIA);

PRINCIPAL:

SECUNDÁRIA:
TRATA-SE DE:

1-ACIDENTE DETRABALHO (TÍPICO OU DE PERCURSO) ( )
2- DOENÇA DE TRABALHO ( )
3- DOENÇA PROFISSIONAL ( )
4- NÃO( )
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INCAPACIDADE LABORATIVA

CID 10:

CID 10:

( ) LEVE-O a 30 ( ) MODERADO - 31 a 60 ( ) GRAVE - Acima de 60 dias

HÁ ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO NTEP (NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO)? JUSTIFIQUE

CONCLUSÃO MEDICA:

( ) APTO AO TRABALHO
( ) INAPTO, DEVENDO SER AFASTADO POR (
< APOSENTADORIA. PQR. INVALIDEZ

( ) DEVE SER ENCAMINHADO PARA READAPTAÇÃO
( ) RESTRIÇÕES FUNCIONAIS

JUSTIFICATIVA DO PRAZO CONCEDIDO

Viçosa do Ceará ,. de

_) DIAS, A PARTIR DE

de

Assinatura e carimbos do perito médico.

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 - Cep: 62.300-000- Viçosa-CE.
www.vicosadoceara.com -CNPJ: J0.462.497/000J-13 -CGF: 06.920.314-8
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ANEXO V

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE EXAME MÉDICOAO SERVIDOR - CREMES

NOME DO SERVIDOR: MATRÍCULA:

IENDEREÇO RESIDENCIAL: LOCAL E DATA:

resultado da Perícia Médica a que o servidor/familiar doente se submeteu, nesta data, para fins de

Ilicença está indicado na conclusão abaixo:

I( ) inicial

I( )faniiliar doente

Esta licença foi concedida por doença no familiar.

iSENDO INDISPENSÁVELA ASSISTÊNCL\ PESSOAL DO SERVIDORPELO PERÍODO DE /_
\ / / , CONFORME RELATÓRIO DAASSISTENTE SOCIAL.

PARECER CONTRARIO

;Não existe incapacidade para o trabalho, sendo considerado apto
desde sua primeira falta.

Licença à gestante nos termos do § 1° do art. 34 da

Lei municipal 489/2007.

Existe incapacidade de

/ / devendo reassumir no dia imediato

/ / ate

a esta data. Esta comunicação vale como atestado de

alta médica.

Afastado por ( ) dias, a partir de

/ / até / / devendo voltar

a exame médico três dias antes do término desta

licença.

Em caso de decisão médica contrária. Vossa Senhoria poderá interpor pedido de reconsideração uma única

vez, o qual poderá ser requerido dentro do prazo de DEZ DIAS , contados a partir da data da conclusão médica

contrária.

CIENTE: 1.*via: do processo 2.' via: servidor

Ciente em ____ / /

ASSINATURA DO SERVIDOR

CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DA

PERÍCIA MÉDICA

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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SERVIDOR:

ENDEREÇO:

VIÇOSA
OOCEARA

TRADIÇAO RiNOVADA

ANF.Xn VT

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO - PP

MATRICULA:

Não se considerando capaz para o trabalho, pede prorrogação da licença, declarando-se ciente de que o
médico perito do Município não se responsabilizará pela justificação dos dias em que permaneceu
afastado aguardando o resultado deste pedido, caso a conclusão médica seia contrária.

LOCAL E DATA: ASSINATURA DO(A) REQUERENTE

Viçosa do Ceará. / I

UNIDADE DE PERÍCIA MÉDICA

niA nA PFRíriA nqmf no MÉnirn

RESPONSÁVEL PELA MARCAÇÃO DA PERÍCIA

Rita Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-J144 - Cep: 62.300-000 - Viçosa -CF.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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ANEXO vn

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE EXAME MÉDICO AO SERVIDOR - CREMES

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO -PP

NOME DO SERVIDOR: MATRÍCULA:

ENDEREÇO RESIDENCIAL: LOCAL E DATA:

O resultado da Perícia Médica a que o servidor se submeteu, nesta data, para fins de licença

através do pedido de prorrogação, está indicado na conclusão abaixo:

Esta licença foi prorrogada por ( ) dias, a partir de ___/_

devendo reassumir no dia imediato a esta data. Esta comunicação vale como atestado de alta
médica.

Esta licença foi prorrogada por

/ / devendo voltar a exame médico três dias antes do término desta licença.

Não existe incapacidade para o trabalho, sendo considerado apto ao trabalho a partir da data limite

fixada na perícia anterior.( / / )

Em caso de decisão médica contrária, Vossa
Senhoria poderá interpor Pedido de Reconsideração
dentro do prazo de DEZ DIAS contados da data de
recebimento da presente comunicação. (Obs.: somente
para casos que ainda não fez PR).

_( ) dias, a partir de. /

( ) prorrogação

/ até

/ .ate

1® via servidor, 2® via prontuário

Ciente em ___/ /___

CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL

DA PERÍCIA MÉDICA

ASSINATURA DO SERVIDOR

Rua SilvaJardim. 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 - Cep: 62.300-000- Viçosa -CE.
w\kn»> \}irnvnHnr*ífrrrn rntn -CNPT- íí) 4A7 407/0001-1 ^ 0^ 920.314-8
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PEDroO DE RECONSIDERAÇÃO - PR

TT ^ .
XVAi-VA

( )Nao se conformando com aconclusão médica que oconsiderou capaz para otrabalho, pede reconsideração dessa decisão
declarando-se cierite de que o(s) medico(s) perito(s) não se responsabilizará(âo) pela jusüficação dos dias em que permaneceu
afastado as^ardando o resultado deste pedido, caso aconclusão médica for contrária. vj ^

perda por motivos diversos do prazo para pedir aprorrogação

LUUAL E DATA; ASSINATURA DO SERVIDOR:

UNIDADE

DE PERÍCIA
MÉDICA

até

De acordo com oparecer médico pericial de / / fica manüda adecisão contrária.

Fica reformada adecisão anterior considerando rjnsfifirada.:n., npressárin n
concessão delicenca). Dor ( ^Hi«. a oaitir de / /

DATA

CARIMBO E ASSINATURA - PROFISSIONAIS DA
JUNTA MÉDICA DOMUNICÍPIO - JMM

UMJ>ADE
D^bH

Manter a decisão anterior e encaminhar em grau derecurso.

Reformar adecisão anterior e conceder a licença ou Oustificar as
faltas) no período de / / a / /

j" • Hjor-ícar* 3r»toT*ír>*-

LOCAL E DATA CARIMBO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 - Cep: 62.300-000 - Viçosa -CK
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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ANEXO IX

COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE EXAME MÉDICOAO SERVIDOR - CREMES

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - PR

NOME DO SERVIDOR: MATRÍCULA:

ENDEREÇO RESIDENCIAL: LOCAL E DATA:

O resultado da Perícia Médica a que o servidor se submeteu, nesta data, para fins de licença

através do pedido de reconsideração, está indicado na conclusão abaixo:

( ) reconsideração

De acordo com o parecer médico-pericial de. / / , fica mantida a decisão contrária

-• Fica reformada a decisão anterior considerando.

ou necessária a concessão da licença ) por .(

^(justificadas as faltas

) dias, a partir de / /

ate / _/ devendo reassumir no dia imediato a esta data.

Fica reformada a decisão anterior considerando.

ou necessária a concessão da licença) por

Em caso de decisão médica contrária. Vossa Senhoria

poderá interpor RECURSO dentro do prazo de DEZ dias
contados da data de recebimento da presente comunicação.

CIENTE: 1' via : servidor 2® via : prontuário

Ciente em / I

(justificadas as faltas

. ( ) dias, a partir de

CARIMBO E ASSINATURA DO

PROFISSIONAL DA PERÍCIA MÉDICA

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 - Cep: 62.300-000- Viçosa -CE
www.vicosadoceara.coni - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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ANEXO X

RECURSO À JUNTA MÉDICADO MUNICÍPIO DE VIÇOSADO CEARÁ

RECORRENTE:

RECORRIDO:

ENDEREÇO:

Motivo do recurso:

) Indeferimento do pedido n°.
) Encerramento da licença
) Data fixada para início da licença.
) Valor fixado para o benefício n°. _
) Decisão proferida no processo n°.

INFORMAÇÕES SOBRE VOLTA AO TRABALHO (Somente noscasos de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez)

RAZOES DO RECURSO:

Viçosa do Ceará,

Data do retomo

/ /

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 - Cep: 62.300-000 - Viçosa -CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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Assinatnra fin (a) rprnrrpnfp on Renrpspntantp T.pgal
ANEXO XI

PARECER TÉCNICO FUNDAMENTADO EM JUNTA MEDICA RECURSAL

Ref. Processo n° Requerente:

1 - Alegações do(a) recorrente no recurso:

2 - ( ) L^onsideraçoes soDre a invaiiüez - incapaciaaüe laboraüva total: permanente:

multíprofissional e impossibilidadede recuperação.
3 - ( ) Considerações sobre a incapacidade parcial - possibilidade de recuperação

4 - ( ) Considerações sobre a capacidade laborativa.

Justificativa:

5 - Determinar a época da Data Inicio da Doença(DID), Data Início da Incapacidade(DII),
Diagnóstico CID-10 e se a Doença isenta de carência.

DID:

DII:

/

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-I144 - Cep: 62.300-000 - Viçosa -CE.
www.vicosacioceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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rm lOr

Isenta de carência? ( ) Sim ( ) Não

Justificativa:

•

C _ r^nnciflafarnoG fnmnlomantarwic*

m

Wformar sobre a viabilidade do pedido, bem como descrever exames complementares solicitados
pela Perícia Médica ou apresentados pelo requerente e ainda as avaliações e pareceres
especializados(psiquiatria, oftalmologia, ortopedia, etc.)

Rub.. e carimbo do médico perito Rub. e carimbo do médico perito

1
ANEXO XII

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 -Cep: 62.300-000 - Viçosa-CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: J0.462.497/000J-13 - CGF: 06.920.314-8
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COMUNICADO DE RESULTADO DO RECURSO À JUNTA MÉDICA DO MUNICÍPIO

RECORRENTE

RECORRIDO PROCESSO N°

ENDEREÇO DATA:

O resultadodo Recurso a que o servidor se submeteu,nesta data, para fins de licença através do

idido de RECURSO A JUNTA MÉDICA RECURSAL, está indicado na conclusão abaixo:

(_) RECURSO

É^di<
De acordo com o parecer médico-pericial de, / _/ , fica mantida a decisão contrária

ou necessária a concessão da licença ) por

até / / ., devendo reassumir no dia imediato a esta data.

Fica reformada a decisão anterior considerando.

-(

ou necessária a concessão da licença ) por
/ I ., devendo voltar ao exame três dias antes do término desta licença.

Em caso de decisão médica contrária através do PARECER TÉCNICO
FUNDAMENTADO EM JUNTA MÉDICA RECURSAL Vossa Senhoria só poderá

luerer novo beneficio após decorrido trinta dias do encerramento da licença anterior
parecer contrário.

CIENTE: 1® via : servidor 2® via : prontuário

Ciente em ___/ I

JuaLiii«.aucta ad laitco

) dias, a partir de.

(justificadas as faltas

( ) dias, a partir de / / até

CARIivíBO E ASSINAi JRA DO

PROFISSIONAL DA PERÍCIA MÉDICA

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CK
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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SOLICITAÇÃO DEINFORMAÇÃO AOMÉDICO ASSISTENTE - SIMA

Prezado(a) Dr.(a);
Contando com sua preciosa colaboração, solicitamos o obséquio de nos fornecer os dados abaixo
relacionados que servirão para subsidiar a conclusão do exame médico-pericial. O fornecimento
destas informações sigilosas e de utilização exclusiva para subsidiar a análise do benefício pleiteado,
conta autorização do segurado interessado ou seu responsável legal (Lei n°. 3.268/57 e Resolução do
Conselho Federal de Medicina n°. 1.246/88 e 1.484/97).

) Comprovante de hospitalização
) Diagnóstico/CID -10
) Exames Complementares Realizados
) Data do primeiro atendimento
) Evolução detalhada do quadro
) Estado atual da doença
) Outros

Atenciosamente,

Viçosa do Ceará I !_
Assinatura e carimbo do médico solicitante

AUTORIZAÇÃO

SEGURADO OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO RG

Autorizo a emissão, em caráter confidencial,das informações acima solicitadas.por atenderem a meu
interesse.

ASSINATURA DO SEGURADO OU REPRESENTANTE LEGAL

RuaSilvaJardim. 436 - fone/fax: (0xx88)3632-n44 - Cep: 62.300-000 - Viçosa -CE.
www.vicosadoceara.com -CNPJ: 10.462.497/0001-13 -CGF: 06.920.314-8
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ANF.XO XTV

COMUNICADO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CAI

SükVíuük: maikICULA:

ENDEREÇO RESIDENCIAL: LOCAL E DATA:

1 _

Comunicamos que a Junta Médica Oficial concluiu pela Aposentadoria por invalidez do servidor acima, em virtude de:
( ) Não estar em condições de reassumir suas funções

( ) Estar inválido para o exercício de suas funções.

( ) Est™ ^coinotido dc doçnçs previsto no § 6" do grt, 28 ds Í_9Í 4B9/200T.

( ) Acidente em serviço.

í ) Doença Profissional ou do Trabalho.
Em caso de Exame de Reversão de Aposentadoria por Invalidez:

( ) APTO Dara retomo imediato ao trabalho, no careo de :

( ) INAPTO para retomo ao trabalho.

Em caso de Exame para Transformaçãode Aposentadoria, está a moléstia do servidor especificadano § 6° do art 28, da
Lei n° 489/2007.

( ),SIM

( )NÃO
CIENTE: 1' via: processo 2° via: servidor

CARIMBO E ASSINATURA ~ DO PRESIDEN TE DA

JUNTA MÉDICA OFICIALASSINATURA DO SERVIDOR

CARIMBO E ASSINATURA DO MEDICO PERITO DA

JUNTA MÉDICA OFICIAL
CARIMBO ASSINATURA DO MEDICO PERITO DA

JUNTA MÉDICA OFICIAL

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CK
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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ANEXO XV

LAUDO DE EXAME MÉDICO ADMISSIONAL- LEMA

1- roENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR
NOME: IDENTIDADE:

TIPO:

ÓRGÃO EMISSOR:
CARGO/CBO ESTADO CIVIL:

SEXO: ( ) MASCULINO ( ) FEMININO DATA NASCIMENTO:

/ /

IDADE (ANOS^:

2- RISCOS EXISTENTES NA ATIVIDADE:

"T^

3-ANTECEDENTES PESSOAIS PATOLÓGICOS PREGRESSOS:

3.1-

( )ASMA/DPOC ( ) DOENÇA DE CHAGAS
( ) ALERGIA ( ) DOENÇAS DA PELE
( )AííOkíO ( ) TkAínSTORinuS ivíJE.NTAia
( ) CEFALÉIAS FREQÜENTES ( ) ESQUITOSSOMOSE
( ) CIRURGIAS ( ) NERVOSISMO
( ) CÓLICA MENSTRUALINCAPACITANTE ( ) SÍFILIS
( ) CONSTIPAÇÃO FREQÜENTE ( ) NEOPLASIAS
( )DEPÊNDENCIA QUÍMICA ( ) DISTÚRBIOS MENSTRUAIS
( ) DOENÇA DO CORAÇÃO ( ) DOENÇA S CONGÊNITAS
( ) TABAGISMO ( ) ETILISMO

( ) DIARRÉIAS FREQÜENTES
( ) FRATURAS ATUAIS/SEQUELAS
( ) DiSPKEiA
( )EPILEPSIA
( )NEFRITE
{ ) PNEUMONIA
( ) PARTO DISTÓCICO
( ) DOENÇAS REUMATOLÓGICAS
( ) TOSSEHÁ MAISDE3 SEMANAS
( ) DIABETES MELLITUS

( ) HANSENÍASE
( ) HEPATITES
( ) DESMAIOS
( )DEPRESSÃO

OUTROS

( )VOMITOS FREQÜENTES
( ) VIROSE FREQÜENTES
( )HIV/SIDA

( )TUBERCULOSE ATIVA
( )HIPERT. ARTERIAL
( )DORSALGIA

3.2-DETALHAR OS ITENS ASSINALADOS E COMENTAR OUTRAS

QUEIXAS:

3.3- HISTÓRIA FAMILIAR

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8



PATOLÓGICA:

4-HISTÓRICO VACINAL:

VIÇOSA
DOCEARA

TRADIÇAO RENOVADA

5-MEDICAMENTOS EM USO ESPECIFICAR QUANTIDADE DIÁRIAS:

6-EXAMES COMPLEMENTARES/REQUERIDOS E APRESENTADOS:
1- DATA DAREALIZAÇÃO

DATA DAREALIZAÇÃO
3- DATA DAREALIZAÇÃO
4- DATA DAREALIZAÇÃO
5- DATA DAREALIZAÇÃO
6- DATA DAREALIZAÇÃO
7- DATA DAREALIZAÇÃO
2 DATA DApfat.T?. \çAC

. DATA DAREALIZAÇÃO
.DATADAREALIZAÇÃO

9-_

10-_

11-.
12-

. DATA DAREALIZAÇÃO:.

. DATA DAREALIZAÇÃO:.

7-EXAMEFÍSICO:

8-HIPÓTESES DIAGNOSTICAS IDENTIFICADAS/QUADRO CLÍNICOATUAL:
1- CID 10:_
2- CID 10:

9-CONCLUSÃO MÉDICA: CONSIDERANDO O CARGO, O CANDIDATO É:

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CK
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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3 "
4

( )APTO ( )INAPTO ( )APTO COM RESTRIÇÕES ( ÍAPTO COMO DECIFIENTE FÍSICO,
ESPECIFICAR AS

RESTRIÇÕES:

10- VALIDADE DO EXAME : ( ) 1 ANO, ( ) 2 ANOS.

11. NO CASO DE RETORNO AO TRABALHO:

SITUAÇÃO:

CONCLUSÃO:

Viçosa do Ceará,_ de de 20

Assinatura, e carimbo com CRM do médico perito do Município.

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-IJ44 -Cep: 62.300-000 - Viçosa-CK
www.vicosaJoceara.com - CNPJ: 10.462.497/000J-13 - CGF: 06.920.314-8
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COMUNICAÇÃO DE RESULTADO DE EXAME MÉDICO-
ADMISSIONAL/DEMISSIONAL/RETORNO AO TRABALHO DE SERVIDOR - CREADR

SERVIDOR: MATRICULA:

ENDEREÇO RESIDENCIAL: LOCAL E DATA:

CARGO/CBO: ESTADO CIVIL:

SEXO: ( )MASCULlNO ( )FEMININO RG:

FOI NESTA DATA SUBMETIDO A EXAME MEDICO-L, TENDO SIDO CONSIDERADO:

( )APTO
( )APTO COMO DEFICIENTE FÍSICO
( )APTO COMRESTRIÇÕES
( ) INAPTO

RESTRIÇÕES ASEREM OBSERVADAS:

( ) NO CASO DE EXAME DEMISSIONAL

SITUAÇÃO:

CONCLUSÃO

CIENTE:

1® via:servidor 2® via:prontuário
CARIMBO E ASSINATURA DO

ASSINATURA DO SERVIDOR
PROFISSIONAL DA ÁREA MÉDICA

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CK
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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ANEXO XVII

DESCRIÇÃO DE FUNÇÃO/ATIVIDADE DO SEGURADO- DEAS

- IDENTIFICAÇÃO DO(A) SEGURADO(A)

NOME;

DATA DE NASCIMENTO:

ENDEREÇO:

OCUPAÇÃO/ATIVIDADE (anterior)/(atual):

TEMPO/ATIVIDADE (anterior)/(atual):

I I
-n^

II - DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO (relatar em detalhes as tarefas desempenhadas peloía)
empregado(a):

III - EXIGÊNCIAS DA FUNÇÃO:

1 - Instrução/Escolaridade
1.1 - Sem exigênciade Alfabetização
1.2 - Até a 4® Série do 1° Grau
1.2 - Até a 8® Série do 1° Grau
1.3 - 2°Grauao Nível Superior ( )
2 - Experiência Profissional: SIM ( ) NÃO ( )
3 - Tempo mínimo exigido para aprendizagem na função:
3.1-Até 01 mês ( )

( )
( )
( )

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-J144 - Cep: 62.300-000 - Ftçosa -CE.
www.vicosadoceara.com -CNPJ: 10.462.497/0001-13 -CGF: 06.920.314-8
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TRADiCAO RENOVADA

3.2 - Are 03 mpsps

3.3 - Até 06 meses

3.4 - Mais de 06 meses

( ^

( )
( )

V - MATERIAL, MÁQUINAE EQUIPAMENTO DE TRABALHO:

1-Materiais utilizados:

2-Máquinas utilizadas:

3-Equipamentos utilizados:

VI - CONDIÇOES AMBIENTAIS*

1 - Ambiente onde o(a) funcionário(a) exerce a função:
Interno ( )
Externo ( )
2 - Aspectos ambientais:
2.1 Poeira ( )
2.3 Calor ( )
2.5 Frio ( )
3 - Condições de trabalho:
3.1-Com pessoas ( )
3.3 - Com coisas ( )
3.5 - Com idéias ( )

2.2 - Umidade

2.4 - Ruído

2.6 - Odores

3.2 - Equipe
3.4 - Individual

3.6 - Dupla

( )

(

( )

VII- EXIGÊNCIAS DA FUNÇÃO EM RELAÇÃO AO(A) EMPREGADO(A):

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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1 - Esforço físico:
1.1-Carrega peso (
1.2-Empurra (
1.3 - Imprime força (
1.4 - Ergue peso (
2 - IVabalha em ritmo:

2.1 - Lento (
2.2 - Rápido (
2.3 - Moderado ( )
3 - Movimentos mais exigidos:
3.1 - Dedos ( )
3.2 - Coluna ( )
3.3 - Mãos/Braços ( )
4 - Posições necessárias:
4.1 - Em pé ( )
4.2 - Subindo ( )
4.3 - Sentado ( )
4.4 - Em altura ( )
4.5 - Andando ( )

5.1 - Pouca

5.2 - Normal

5.3 - Intensa

( )
( )
( )

VIII - RISCOS

1 - Quedas ( )
2 - Esmagamento ( )
3 - Cortes í )
4 - Queimaduras ( )

IX-Observações:.

prifeituva de

VIÇOSA
DO CEARA

TRADIÇÃO RENOVADA

a) Oa 5Kg (
b) 5 a 10 Kg (
c)10 a 20 Kg (
d) 30 a 40 Kg (

e) Mais de 40 Kg

3.4 - Pés/Pernas ( )
3.5 - Bimanual ( )

( )

4.6 - Equilibrando ( )
4.7-Âgacíiauü ( )
4.8 - Empurrando ( )

4.9 - Deitado ( )
4.10-Carregando ( )

5 - Amputação ( )
6 - Contusão ( )
7 - Choques í )
8 - Outros:

Rua Silva Jardim. 436 - fone/fax: (0xx88)3632-I144 - Cep: 62.300-000 - Viçosa -CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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TRADiCAO RENOVADA

jX- RESPONSÁVEL PELA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

DESCRIÇÃO DAATIVIDADE EXERCIDA:

HI3TGKICO DO AFASTArvuc.r<t xO;

Desvio de Função? Sim ( ) Não ( )
Admissão* Tempo da Função',
Demissão:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL ANTERIOR:

l

i'
a912-tOU

1 ::: i
ucupaçoes

1 rr r- 1
INorne oa empresa

[ ; . 1
lempo ae serviço

Tempo de Contribuição:,

RuaSilva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CK
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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'TT"

fflSTÓRICO PROFISSIONAL ÍCURSOS / TREINAMENTOS):

i-iO\.v>iuixuu\ac x>\.duiu«au.

Escolaridade Comprovada:

Interesse Profissional/Motivação:,

Estudo Sócio-Econômico:

Estado Civil:

Composição Familiar: - n° de filhos maiores ( )
- n" de dependentes ( )

- n° de filhos menores ( )
- outros ( )

Renda Familiar: Outros Auxílios:

Total:

Prognóstico de Retomo ao Trabalho:

Outras Observações:.

Viçosa do Ceará,_
Ass. Carimbo do responsável pelas intormaçóes

RuaSilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-J144 - Cep: 62.300-000 - Viçosa -CE
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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VIÇOSA
DOCEARA

ANEXO XVIII

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL LABORATIVO - APL
NOME:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:

CTPS/Série: RG: ÓRGÃO EXPEDIDOR: DATA DE NASC.

/ /

SITUAÇÃO FUNCIONAL:

1 ( ) Servidor Público
6 ( ) Outros

2. ( ) Aposentado

DIAGNOSTICO:

OCUPAÇAO:

L.t5U:

DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES ANÁTOMO - FUNCIONAIS:

CID:

SEXO:

LAM ( )F

DESCRIÇÃO DAS LIMITAÇÕES LABORATIVAS/RESTRIÇÃO AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO
EXERCIDA (Postura, Movimento, Força, Ambiente Físico, Destreza Manual, Acuidade Auditiva / Visual
e etc.):

IPOTENCIAL LABORATIVO:

Solicitação de Procedimentos:
( "i Av^liaràn Fkinfpránira ( ^ Avaliarão P<;irnl00ira
V ✓ - y — r V y — y — o

( ) Exame Especializado ( ) Descrição da Função

Viçosa do Ceará,

f \ Prnfptiyaràn
f — o \ /

( ) Análise Posto de Trabalho

Assinatura e carimbo do(s) Médicofs)

Perito(s).

Rua Silva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-J144 - Cep: 62.300-000 - Viçosa -CK
www.vicosadoceara.com - CNPJ: J0.462.497/000J-J3 - CGF: 06.920.314-8
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k. TRADICAO RENOVADA

ANEXO XIX

COMUNICADO READAPTAÇÍIO DO SERVIDOR AO ORGÍO -GREASO
PROCESSO r /

A SECRETARIA MUNICIPAL DE:

Viçosa do Ceará,
Prezado (a) Senhor (a)

0(a) segurduo(d) prucessu if
, CTPS: Série: ou Termo de posse

n° , de / / , vinculado(a) a essa Secretaria, na função de
foi avaliado(a) pela médicos peritos do SEMPE, sendo

contra-indicado o exercício de atividades que exijam:

Considerando que, apesar da referida limitação, o(a) mesma apresenta potencial
laborativo para retomar ao trabalho. De acordo com a avaliação do Potencial Laborativo do
segurado e parecer da Procuradoria Geral do Município- PGM , concluímos que o(a) mesmo(a)
deverá ser readaptado de função.

Solicitamos a V. S® providenciar a nova função/atividade compatível com o quadro
atual, com vistas ao seu retomo ao trabalho, de acordo com as legislações vigentes e pareceres
médico pericial e Jurídico.

Solicitamos cópia do Ato formal da UNIDADE DE LOTAÇÃO do servidor
readaptado, que deverá ser enviada, no prazo máximo de quinze dias para compor o processo
físico e realizar o acompanhamento, quando for o caso.

Atenciosamente,]

Médico(a) Perito(a)

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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COMUNICADO DE READAPTAÇÃO AO SERVIDOR- CREAS

PROCESSO N° /

A (Ao) SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL;

Viçosa do Ceará, / /

Prezado (a) Senhor (a)

De acordo com a Avaliação Médico Pericial e Parecer da Procuradoria Geral do
Município- PGM , V. Sa. apresenta poienciai iaboraiivo para retomar ao urabalho e será
readaptado em função compatível com o quadro atual, com vistas ao seu retomo ao trabalho].

De acordo com as legislações vigentes e pareceres Médico Pericial e Jurídico. VSa.
^ r«T T-^ * ^1 K »-«. r>^4-rs •
ViWVlU liU l\^tC»YUV/ VAVtSVlllU.

ENDEREÇO

Atenciosamente,

SECRETARIA MUNICIPAL

RuaSilva Jardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CR
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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VIÇOSA
DOCEARA

TRADtÇAO RENOVADA

ANFXO XXT

xOe^

LAUDO DE EXAME MÉDICO PERICIAL DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARA
MAIOR DE 14 ANOS - ART. 36, LEI MUNICIPAL 489/2007

NOME DO SERVIDOR: MATRICULA:

NOME DO FILHO(A):

SEXO:( )MASCULINO ( )FEMININO DATA NASCIMENTO:

PERÍCIA REALIZADA NO: ( )CONSULTÓRIO DAJ.M.M ( ) DOMICILIO ( ) HOSPITAL

DATA INÍCIO DADOENÇA:. / /

DATA INÍCIO DA INVALIDEZ:

HÁ ELEMENTOS/LAUDOS QUE JUSTIFIQUEA DATA DA INVALIDEZ ?

( ) SIM ( ) NÃO SE SIM, QUAIS:

HISTÓRL\ DADOENÇAATUAL:

ÍXAME FÍSICO:.

ESPECIFICAR QUANTIDADES DL\RIAS DE MEDICAMENTOS EM USO_

DATA E CONCLUSÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS APRESENTADOS;

HIPÓTESESDIAGNOSTICADAS: CID 10 (ESPECIFICAR SE CADAPATOLOGIA ESTA EMATIVIDADE OU
ESTACIONÁRIA):

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8



♦

{•I

PRINCIPAL:

SECUNDÁRIA:

VIÇOSA
DOCEARA

TRADICAO RENOVAI>A

CONSIDERAÇÕES SOBRE AEXISTÊNCIA DAINVALIDEZ_

CID 10:

CID 10:

( ) Enquadra-se na situação do ArL 36 da Lei Municipal 489/2007 de 22 de outubro de 2007, e § 1° do Art. 11.
( ) JNao se enquadra na situaçao do Art. áb da Lei Municipal n" 4ay//UU/ de de outubro de 2UU/, e § 1" do Art. il.

Viçosa do Ceará, de de 20

Assinatura e carimbo do perito médico.

RuaSilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 - Cep: 62.300-000 - Viçosa-CE
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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TRADIÇAO RCNOVAOA

ANEXO XXII

Prezado Dr. (a)
n^rf» ty*>/>/^ir\C'rt r'/-^1fyhtr\*'/yr'Pir\ r\ r^l>t'nrmir\ rl/y rwti/>

servirão para subsidiar a conclusão do exame médico-pericial. O fornecimento dessas informações, sigilosas e de
utilização exclusiva para subsidiar a análise do beneficio pleiteado, conta com autorização do segurado interessado
ou seu responsável legal (Lei de n" 3.268/57; Lei n" 7.713/88; Lei n" 8.213/91; Lei n° 9.250/99, Decreto de n"
44.045/58; Decreto n" 3.000/99; Decreto n° 3.048/99, e Resoluções do Conselho Federal de Medicina n. "s 1.246/88 e
1.484/97) e demais legislações vigentes sobre a matéria..

AUTORIZA ÇÃO - SEGURADOOUSEUREPRESENTANTE LEGAL

Eu, RG autorizo a emi.ssão, em caráter

confidencial, das informações abaixo solicitadas, por atenderem a meu interesse (ou interesse de)
(de quem sou responsável legal).

Assinatura do Servidor ou Responsável Legal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA DO CEARA
C'T?/^T> Tt«l II^TT/^fX» À ¥ r\T? o 4

ATESTADO MEDICO

Atesto que o (a)
está em tratamento de saúde/afastamento por licença

10
de afastamento de suas atividades laborativas a partir desta data, em conseqüência de (a)

,desde

\/ípr%ça Ho

,ucViuu

, e que necessita de_ ,C

Assinatura e Carimbo do Médico Assistente

maternidade.

) dias

Este atestadoé validopara as finalidadesprevistasem legislações municipais que dispõesobre os afastamentosdas atividadeslaborais do servidor público
municipal - segurado do RPPS, por motivo de doença ou para licença maternidade requerida antes do nascimento do depend«ite para apresentação na

Unidade Gestora Previdenciària- VIÇOSA-PREV.

R34a SilvaJardim, 436 - fone/fax; (0xx88)3632-ll44 - Cep: 62.300-000 - Fiçosa-CE
www.vicosadoceara.com -CNPJ: 10.462.497/0001-13 -CGF; 06.920.314-8
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TRADtCAO RENOVADA

ANEXO i-A

REQUERIMENTO APOSENTADORIA

Ao Fundo de Previdência do RPPS do Município de Viçosa do CearáA^^ICOSA-PREV

DADOS PESSOAIS DO SERVIDOR (Al

NOME: DN :
1

^G: CPF: PIS/PASEP:

ENDEREÇO: BAIRRO:

CIDADE : lELEFONE:

DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR (A)

CARGO: MATRICULA:

SECRETARIA: 1 rtumiaartc» :

LOTAÇÃO ATUAL:

ENQUADRAMENTO APOSENTADORIA (fundamentação legali

DADOS COMPLEMENTARES

I.OCAI.F. DATA: Vicosa do Ceará. DE DE

ASSINATURA DO REQUERENTE VISTO DA CHEFIA IMEDIATA DO

REQUERENTE

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-l]44 - Cep: 62.300-000- Fiçosa-CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8

O



♦

t"

lí

PRiFEiTURA Di

VIÇOSA
DOSARA

TRADtCAO RfNOVADA

ANEXO II-A

REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE

Ao Fundo de Previdência do RPPS do Município de Viçosa do CearáA^ICOSA-PREV
DADOS PESSOAIS DO EX-SERVIDOR (A)

NOME:

i 1
DN: DATA DO ÓBITO :

RG: CPF: PIS/PASEP:

ENDEREÇO: BAIRRO :

^Ü)ADE : TELEFONE :

DADOS FUNCIONAIS DO EX-SERVIDOR (A)

CARGO: MATRICULA:

SECRETARL\: ADMISSÃO :

UNIDADE DE LOTAÇÃO :

NOME: DN:

RG: CPF: NIT/PIS/PASEP:

ENDEREÇO: BAIRRO:

CIDADE : TELEFONE :

^ ESTADO CIVIL:
• ( )SOLTEIRO (A) ( )VIÚVO (A)

( ) CASADO (A) ( ) DIVORCIADO
( ) SEPARAD. JUDIC. ( ) COMPANHEIRO (A)

SEXO:

( ) MASCULINO ( ) FEMININO

DEPENDENTES HABILITADOS

NOME DO DEPENDENTE GRAU DE

PARENTESCO DATADENASC.

LOCAL E DATA: Viçosa do Ceará, de de

ASSINATURA REQUERENTF,:

RuaSilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-II44 -Cep: 62.300-000-Viçosa-CE.
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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DO CEAR
TRADICAO RENOVADA

ANEXO III-A

REQUERIMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE

Ao Fundo de Previdência do RPPS do Município de Viçosa do CearáA^IÇOSA-PREV

NOME: DN:

RG: CPF:

PIS/PASEP:

ENDEREÇO:
RATRRO!

PpiDADE:
TELEFONE:

DADOS FUNCIONAIS/FINANCEIRO DA SERVIDORA

CARGGi MATPJCULA:

SECRETARL\: ADMISSÃO:

LOTAÇÃO ATUAL:

1.1. TEM EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOPAG; SIM (

2.FUNÇÃO GRATIFICADA: SIM ( ) NÃO ( )

2.2CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: (
nn r Atton ffftfvo

^^.3. TERMO DE OPÇÃO N°

) NÃO (

) TOTALDAFUNÇÃO GRATIFICADA ( ) LIMITE

)

O (A) CÔNJUGE É SERVIDOR (A) EFETIVO (A) MUNICIPAL: SIM ( ) NÃO ( )

NOME DO (A) SERVIDOR (A) :

DADOS COMPLEMENTARES
O (A) SERVIDOR (A) TEM OUTROS FILHOS ATÉ 14 ANOS BENEFICIADOS COM O SALÁRIO FAMÍLIA:

SIM( ) NÃO( ) QUANTOS;,

ASSINATURA DO (A) REQUERENTE

VIÇOSA DOCEARÁ-CE, DE DE.

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 - Cep: 62.300-000 - Viçosa -CK
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8
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ANEXO IV-A

REQUERIMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA

Ao Fundo de Previdência do RPPS do Município de Viçosa do CearáA^ICOSA-PREV

riAUOS PFSSOATS DO SFRVTTIOR ÍA>

NOME: DN:

RG: CPF: PIS/PASEP:

pisincnurr».
j, TT — - BAIP-RO:

RiDADE: lELEFONE:

L1.VVJ
MATRÍCIJLA •

SECRETARIA: ADMISSÃO:

UNIDADE DE LOTAÇÃO:

O (A)CÔNJUGE É SERVIDOR (A) EFETIVO (A) MUNÍCÍPAL* S!M ( ) NÃn ( \
V /

NOME DO (A) SERVIDOR (A):

DADOS COMPLEMENTARES

O (A) SERVIDOR (A) TEM OUTROS FILHOS DE ATE 14 ANOS, BENEFICIADOS COM O SALARIO
AMÍLIA:
(

41
SIM( ) NÃO( ) QUANTOS: O SUSTENTO DO MENOR FICAASEU CARGO. SIM ( ) NÃO ( )

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente Termo de Responsabilidade, comprometo-me a comunicar ao VIÇOSA-PREV, qualquer fato ou circunstância
que determine a perda do direito ao benefício, como : (Óbito do menor ; Divórcio, separação judicial ou de fato dos pais ou
perda do pátrio-poder.)
Estou ciente que o descumprimento do compromisso ora assumido, além de obrigar a devolução de importâncias recebidas
indevidamente, quando foro caso, sujeitar-me-á àspenalidades previstas nos Arts. 171 e 299, ambos doCódigo Penal.

Viçosa do Ceara-Ch., de de .

ASSINATURA DO (A) SERVIDOR (A)

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 - Cep: 62.300-000 - Fiçosa -CK
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/000J-13 - CGF: 06.920.314-8
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ANEXO V-A

REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO
Ao Fundo de Previdência do RPPS do Município de Viçosa do Ceará/VIÇOSA-PREV

DADOS PESSOAIS DO SERVIDOR A^ RECLUSO ÍA)

NUME: UAIA RECLUSÃO :

RG: CPF: PIS/PASEP:

TIPO DE REGIME PRISIONAL: DATA DECLARAÇÃO DE CÁRCERE :

ijjUNUtKtv»-': uaíkku :

m
CIDADE: TELEFONE :

DADOS FUNCIONAIS DO EX-SERVIDOR (A)

CAk-GO : 11 i^rvIui>n:,RAÇAG uE CGN«.IoUIÇAO :

SECRETARIA: ADMISSÃO:

UNIDADE DE LOTAÇÃO : MAIRICULA:

JLfrULfWO ÈJ\Jf XJLí

NOME: DN:

RG: CPF: NIT/PIS/PASEP:

ENDEREÇO; BAIRRO ;

KIDADE : TELEFONE :

ESTADO CIVIL:

{ ) SOLTEIRO (A) ( ) VIÚVO (A)
( ) CASADO (A) ( ) DIVORCIADO
4 \ cT7i>/\ r»/% r* rrrrfcT/-' / > / a \

1 ( § 1 \ f V.I WXTAX i kA ^ A XA-i«.

SEXO:

/ \ ** « OZ-^TIT ¥*H-> / \ T7T^»*TATTXT«-»
1 \ f ÍWAI \ f M. ]

DEPENDENTES HABILITADOS

NOME DO DEPENDENTE

Viçosa do Ceará-CE,, de.

GRAU DE

PARENTESCO

de.

ASSINATURA DO (A) REQUERENTE (A)

DATA DE NASC.

Rua SilvaJardim, 436 - fone/fax: (0xx88)3632-1144 -Cep: 62.300-000 - Viçosa-CE
www.vicosadoceara.com - CNPJ: 10.462.497/0001-13 - CGF: 06.920.314-8


