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DECRETO Nº 382 DE 18 DE MAIO DE 2022 

 

 

 

 O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pelos artigos 12; 90, inciso VI; 116, inciso I, alínea ‘i’; todos da Lei Orgânica do 

Município, promulgada em 29 de junho de 1990, e 

 CONSIDERANDO que a readaptação é a investidura do servidor em cargo de 

atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 

capacidade física ou mental, verificada pelo setor de Serviço Ocupacional; 

 CONSIDERANDO a demanda de readaptação funcional no quadro do funcionalismo 

público municipal, o que prejudica sobremaneira a estrutura e o planejamento de ações e 

serviços dispostos à população; 

 CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar, orientar e uniformizar o 

procedimento de readaptação funcional naquilo não previsto na Lei Municipal nº 293/1956, 

Estatuto dos Funcionário Municipais da Prefeitura de Conselheiro Lafaiete, e na Lei 

Complementar nº 36/2012, Estatuto e Plano de Cargos e Vencimentos dos Profissionais da 

Educação Pública do Município de Conselheiro Lafaiete; 

 CONSIDERANDO que a readaptação funcional bem procedida e acompanhada por 

profissionais adequados proporcionará ao servidor público segurança e higidez no 

procedimento, resultando no melhor aproveitamento do seu trabalho e recuperação da sua 

saúde, visando também a eficiência na prestação dos serviços públicos; 

 CONSIDERANDO, por final, a necessidade administrativa e o interesse públicos; 

 DECRETA: 

 DA READAPTAÇÃO 

 Art. 1º - Para fins desse Decreto considera-se readaptação: a investidura do servidor em 

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 a 

habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de origem sejam compatíveis ou 

superior com a exigência do cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. 

 Art. 2º - O servidor público municipal 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 a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de origem 
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sejam compatíveis ou superiores com a exigência do cargo de destino, mantida a remuneração 

do cargo de origem. 

 Art. 3º - A readaptação somente será possível ao servidor público em estágio probatório, 

quando acometido por doença do trabalho ou vitimado por acidente, cuja lesão tenha sido 

adquirida após a data de nomeação. 

 Parágrafo único – A readaptação do servidor em estágio probatório deverá ser 

precedida de recomendação, por escrito, de perícia médica do INSS indicando a necessidade de 

readaptação. 

 Art. 4º - A readaptação poderá ser concedida em caráter temporário ou permanente. 

 §1º - A readaptação temporária terá prazo fixo, definido pelo setor de Serviço 

Ocupacional, cessando automaticamente após o seu decurso, salvo se houver prorrogação. 

 §2º - A readaptação poderá adquirir caráter permanente, conforme definido em laudo 

escrito emitido por perícia médica realizada pelo INSS. 

 §3º - A readaptação poderá ser revista a qualquer tempo, a critério do setor de Serviço 

Ocupacional. 

 Art. 5º - Concluído pela readaptação temporária ou permanente do servidor, o setor de 

Serviço Ocupacional, juntamente com o Departamento de Recursos Humanos e a Secretaria a 

qual o servidor estiver vinculado, definirá o local de lotação do servidor readaptado, desde que 

haja vaga disponível. 

 §1º - O servidor readaptado deverá ser mantido preferencialmente dentro de sua 

Secretaria. 

 §2º - O servidor readaptado deverá ter o seu desempenho avaliado de acordo com o seu 

novo rol de atribuições funcionais. 

 DA CONCESSÃO DE READAPTAÇÃO 

 Art. 6º - O servidor que se apresentar incapacitado para o exercício das suas funções 

por motivo de doença ou acidente de trabalho será encaminhado primeiramente ao INSS e, 

somente, após afastamento pelo órgão por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, com 

diagnóstico de mesmo CID daquele que motivou a readaptação, e após esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento, o mesmo poderá ser encaminhado para readaptação em outra 

função. 

 Art. 7º - Fica instituído o seguinte procedimento para a concessão de readaptação: 

 §1º – A solicitação de readaptação, juntamente com o encaminhamento da chefia 

imediata, deverá ser protocolada no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de Conselheiro 

Lafaiete para a Secretaria de Administração contendo o telefone de contado do servidor para 

agendamento de entrevista no setor de Serviço Ocupacional; 
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 §2º – No dia da entrevista para dar início ao processo de readaptação o servidor, 

obrigatoriamente, deverá estar de posse dos seguintes documentos: 

 I - Laudo médico, legível e original, com, no máximo, 30 dias da data de emissão, 

especificando a limitação/restrição para o exercício da função original, bem como se a limitação 

é condição para concessão de readaptação temporária ou permanente; 

 II - Exames comprobatórios da situação clínica de saúde, se houver; 

 III - Cópia de receita médica ou prescrição de medicamento, se houver; 

 IV - Decisão da perícia médica do INSS nos casos de readaptação permanente. 

 §3º - Caso os documentos apresentados contenham rasura, ausência de datas, de 

carimbo, de identificação, não sejam legíveis ou desatualizados, o processo poderá ser 

indeferido pelo setor de Serviço Ocupacional. 

 §4º - Caso o servidor não compareça para a entrevista na data informada, o protocolo de 

solicitação será arquivado. 

 §5º - O servidor que tenha vínculo externo de mesma natureza e atribuições deverá 

apresentar, em até 30 dias após a realização da entrevista, o relatório de readaptação ou decisão 

final do outro local de trabalho, sob pena de reversão da readaptação por ventura concedida. 

 §6º - O setor de Serviço Ocupacional, quando opinar favoravelmente pela concessão de 

readaptação, deverá emitir laudo, onde deverão constar informações claras e específicas acerca 

da eventual capacidade ou incapacidade laborativa do servidor, bem como: 

 I – definição do prazo de readaptação temporária ou encaminhamento ao INSS para 

realização de perícia médica em casos de readaptação permanente; 

 II – a definição do prazo estipulado para restrição de atividades, bem como ambiente de 

trabalho ou atividades laborativas contraindicadas; 

 III – se o servidor está incapaz para o serviço. 

 Art. 8º - Todos os servidores que, na data da publicação deste Decreto, estiverem sob 

readaptação ou fora do cargo de origem deverão, em até 90 (noventa) dias, agendar entrevista 

no setor de Serviço Ocupacional, através de solicitação conforme determinado pelo art. 7º deste 

Decreto, sob pena de reversão da readaptação. 

 Parágrafo único -  O Servidor que encontrar-se em readaptação, que se omitir em 

agendar a entrevista determinada pelo caput deste artigo, retornará ao cargo de origem. 

 Art. 9º - Compete ao Departamento de Recursos Humanos, por meio do setor de Serviço 

Ocupacional a expedição dos respectivos laudos conclusivos, para fins de readaptação ou de 

retorno do servidor ao desempenho das atribuições do cargo de origem. 
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 Art. 10 – O laudo de readaptação ou de retorno do servidor ao desempenho das 

atribuições do cargo de origem deverá ser registrado na ficha funcional e ser arquivado no setor 

de Serviço Ocupacional para o devido cadastramento da nova condição. 

 Parágrafo único – A Secretaria de Administração, através do setor de Serviço 

Ocupacional, informará à Secretaria na qual o servidor for vinculado, acerca da alteração do 

cargo do servidor, em virtude de readaptação ou de retorno do servidor ao desempenho das 

atribuições do cargo de origem.  

 Art. 11 – Quando não mais subsistirem os fundamentos médicos que determinam a 

readaptação, o servidor deverá apresentar laudo médico com justificativa para que o setor de 

Serviços Ocupacionais possa avaliar a possibilidade de retorno do servidor ao desempenho das 

atribuições do cargo de origem. 

 §1º - Durante entrevista no setor de Serviços Ocupacionais, se for constatada a 

possibilidade de retorno do servidor ao desempenho das atribuições do cargo anteriormente 

ocupado, este deverá ser informado imediatamente. 

 §2º - Constatada a hipótese descrita no parágrafo anterior, a Secretaria de 

Administração, por meio do setor de Serviços Ocupacionais, informará à Secretaria na qual o 

servidor estiver vinculado para que proceda com o retorno ao cargo de origem no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias. 

 DO PROFESSOR READAPTADO 

 Art. 12 – A readaptação do professor será efetivada em função de atribuições afins ao 

cargo efetivo, respeitada a habilitação exigida, desde que a habilitação e o nível de escolaridade 

exigidos para o cargo de origem sejam compatíveis ou superiores com a exigência do cargo de 

destino, mantida a remuneração do cargo de origem. 

 Art. 13 – O professor terá seu horário de trabalho definido de acordo com a carga horária 

do cargo de origem. 

 Art. 14 – A lotação do professor readaptado, deverá ser mantida, preferencialmente, 

dentro da Secretaria Municipal de Educação. 

 Art. 15 – O tempo de exercício do professor readaptado não será computado como de 

efetivo magistério, regência de classe, para efeitos de aposentadoria especial. 

 Art. 16 – O professor readaptado passar a se submeter às condições da nova situação. 

 §1º - O professor readaptado não fará jus às horas de atividade extra-classe, bem como, 

às gratificações de incentivo à docência e ao acréscimo de 5% sobre os valores correspondentes 

ao quinquênio.  

 §2º - O professor readaptado gozará de férias anuais conforme o cargo em que se dê a 

readaptação. 
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 Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário, entrando este Decreto em vigor nesta 

data, sendo dado por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da 

Administração e na forma da Lei. 

 

 Mando, portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução deste 

Decreto pertencer, que o cumpra e o faça cumprir tão inteiramente como nele se contém. 

 

Conselheiro Lafaiete, 18 de maio de 2022. 

 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  

Prefeito Municipal  

 

 

 

     Felipe Vagner Batista              Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Secretário Municipal de Administração    Procurador Municipal  

  

  


