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Registra-se. Publique-se e cumpra-se. 

Art. 2° - Este Oecreto entra em vigor na data de sua publicacao. 

I - lnstrucao Normativa SRH N° 09/2017 que "Disp6e sobre a padronizacao do 
procedimento para Readaptacao do servidor efetivo estavel, estabelecendo rotinas 
no arnbito da Administracao Direta e lndireta do Peder Executive Municipal de 
Anchieta/ES". 

Art. 1 °- Fica aprovada os termos da lnstrucao Normativa relativa ao Sistema de 
Recursos Humanos - SRH - Readaptacao do Servidor Efetivo, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Adrninistracao e Recursos Humanos, a seguir relacionada: 

DEC RETA: 

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE ANCHIETA. usando das atribuicoes que lhe sao 
conferidas pela Lei Orqanica do Municf pio e objetivando o atendimento ao disposto na 
Resolucao do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo n° 227/2011, alterada pela 
n° 257 /2013, que estabeleceu o prazo para a devida elaboracao e aprovacao do Manual de 
Procedimentos e Rotinas lnternas, bem como, o Plano de Ac;ao para implantacao do 
Sistema de Controle lnterno, Manual de Rotinas lnternas e Procedimentos de Controle, 
elaboracao e aprovacao do Manual de Auditoria lnterna e realizacao de Auditorias do 
Munici pio de Anchieta/ES - 2017", aprovado nos termos do Decreto n° 5656, de 1 ° de 
rnarco de 2017. 

Disp6e sabre a aprovacao de lnstrucao Normativa 
referente ao Sistema de Recursos Humanos - SRH - 
Readaptacao do Servidor Efetivo, para a irnplantacao e 
orqanizacao do Sistema de Controle lnterno do Poder 
Executivo do Municf pio de Anchieta e da outras 
providencias. 

DECRETO N° 5.738, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PREFEITURA DE ANCHIETA 
CNPJ 27.142.694/000l-SS ~P-ro-c-es-so-nQ_0_1_8_9_27_/_2_0_17--, 

Fis. _ 



Art. 2° Abrange o servidor efetivo estavel e o servidor efetivo em estagio probat6rio que 

ten ha sofrido Acidente de Trabalho - AT devidamente comprovado e que limite suas 

DA ABRANGENCIA 

"Publicada em 04/12/2017, nos termos 
do Artiga 82, da Lei Organics Municipal." 

CAPITULO II 

Art. 1 ° Esta Instrucao Normativa dispoe sobre a padronizacao do procedimento de 

Readaptacao do servidor efetivo estavel lotado nos diversos Orgaos, Unidades Gestoras, 

Autarquias e outros Setores que compoem a Estrutura da Prefeitura Municipal de 

Anchieta. 

DA FINALIDADE 

CAPiTULO I 

Administracao Direta e lndireta do Poder 

Executivo do Municipio de Anchieta/ES. 

da ambito no rotinas estabeleccndo 

Dispoe sobre a padronizacao do procedimento 

para Readaptacao do servidor efetivo estavel, 

Versao: 01 

Aprovacao em: 21/11/2017 

Ato de aprovacao: Decreto Municipal n° 5.738/2017 

Unidade Responsavel: Secretaria Municipal de Adrninistracao e Recursos Humanos 

Gerencia Operacional de Recursos Humanos 

Estrategia de Saude Ocupacional do Servidor - ESOS 

INSTRU<;A.O NORMATIV A SRH N° 09/2017 

Processo nQ 018927 / 2017 
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t 
vencimento, enquadrando nesta descricao os casos em que houver contraindicacao para 

o desempenho de todas as tarefas da especialidade. Podendo ser classificada em: ~ 1 
~ 

IV - Readaptacao: sera realizada mediante transferencia para especialidade de 

atribuicoes afins, respeitada a habilitacao exigida, nivel de escolaridade e equivalencia de 

a) Provisoria: Concedida para servidor portador de incapacidade provis6ria para 

algumas tarefas da especialidade. 

b) Permanente: Concedida para servidor portador de incapacidade permanente para 

algumas tarefas da especialidade. 

III - Readaptacao com Limitacao de Atividade: sera realizada pela designacao de 

novas tarefas ou pela mudanca do setor de trabalho, enquadrando nesta descricao os casos 

em que a contraindicacao se verificar apenas para algumas tarefas da especialidade ou 

com relacao a certas condicoes do ambiente de trabalho. Podendo ser classificada em: 

II - Lauclo medico ou odontologico: documento emitido por profissional medico ou 

odont6logo devidamente habilitado e inscrito no conselho de classe que declara a possivel 

limitacao e patologia relativa a condicao de saude do servidor. 

I - Classificacao Internacional de Doencas - CID 10: instrumento que fornece c6digos 

relativos a classificacao de doencas e de uma grande variedade de sinais, sintomas, 

aspectos anormais, queixas, circunstancias sociais e causas externas para ferimentos ou 

doencas. 

Art. 3° Para os fins desta instrucao normativa considera-se: 

DOS CONCEITOS 

CAPITULO III 

atribuicoes do cargo/especialidade de origem, lotado em todas as unidades da estrutura 

organizacional da administracao Direta e Indireta e Autarquia no ambito do Poder 

Executivo Municipal de Anchieta - ES. 
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b) Anotar o numero de telefone fixo e m6vel do servidor e conferir todas ~ 

inforrnacoes prestadas na ficha de protocolo de atestado e ~ 

/'2 ~' 

~3 

a) Receber e protocolar o laudo medico e a ficha de protocolo de atestado 

devidamente preenchida a assinada; 

I - Protocolo Geral do Municipio: 

Art. 5° Compete aos setores descritos abaixo as seguintes atribuicoes: 

DAS RESPONSABILIDADES 

CAPITULO V 

• Lei Complementar N° 27, de 02 de junho de 2012. 

• C6digo Penal Brasileiro - Paragrafo 1 ° do artigo 301. 

• Instrucao Normativa SRH N° 08/2017 

·• E demais norrnas especificas ou gerais aplicaveis a materia. 

Art. 4° A presente Instrucao Normativa integra o conjunto de acoes necessarias para o 

procedimento de readaptacao embasado na seguinte legislacao: 

DA BASE LEGAL 

CAPITULO IV 

a) Provisorla: Concedida para servidor portador de incapacidade provis6ria para sua 

especialidade. 

b) Permanente: Concedida para o servidor portador de incapacidade permanente 

para sua especialidade. 
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interna; 

c) Propor alteracoes na lnstrucao Normativa para aprimoramento dos controles. 
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a) Prestar apoio tecnico por ocasiao das atualizacoes da Instrucao Normativa, em especial 

no que tange a identificacao e avaliacao dos pontos de controle e respectivos 

procedimentos de controle; 

b) Avaliar a eficacia dos procedimentos de controle, atraves da atividade de auditoria 

V - Unidade Central de Controle Interno: 

a) Manter atualizada a ficha funcional do servidor quando houver mudanca de 

especialidade, local de trabalho e outras alteracoes. 

IV - Gerencia Operacional de Recursos Humanos 

a) Compete o controle do periodo da readaptacao e das novas atribuicoes do servidor 

em readaptacao, bem como o retorno do servidor as atribuicoes da especialidade 

de origem ap6s o terrnino do periodo de readaptacao. 

b) 0 secretario, bem como a chefia imediata, devera acusar a inadaptacao do servidor 

readaptado as novas atribuicoes ou seu descurnprimento por meio de memoranda 

a Estrategia de Saude Ocupacional do Servidor, solicitando reavaliacao das 

atividades ou da sua condicao de readaptado. 

III - Secretaria Municipal/Chefia Imediata: 

a) Realizar inspecao medica; 

b) Informar a secretaria onde o servidor esta lotado para ciencia do laudo expedido 

na inspecao medica pelo medico do trabalho e 

c) Realizar o acornpanhamento dos servidores em readaptacao. 

II - Estrategia de Saude Ocupacional do Servidor - ESOS: 

c) Encaminhar laudo medico protocolado a Estrategia de Saude Ocupacional do 

Servidor - ESOS em O I (um) dia util para devidas providencias. 
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analisados e poderao ser indeferidos pelo medico do trabalho e notificados p{la 

Coordenacao da EstratOgia de SaUde Ocupacional do Servidor. ' Z ~ \\ 

=~s 

Art. 11 Os laudos protocolizados ap6s o prazo de 02 (dois) dias uteis e aqueles com 

rasuras, ausencia de data, de carimbo, de identificacao, de assinatura do profissional serao 

Art. 10 A falsificacao ou adulteracao de dados do laudo por parte do servidor permite 

processo disciplinar ocasionando a exoneracao por justa causa e ainda responder pelo 

crime capitulado no paragrafo 1 ° do artigo 301 do C6digo Penal. 

Art. 9° Recomenda-se ao servidor solicitar ao profissional que o atendeu a nurneracao da 

CID - Classificacao Internacional de Doencas. 

Art. 8° 0 laudo devera corner assinatura do profissional medico ou odont6logo, carimbo 

do mesmo contendo a numeracao do Conselho Regional de Classe, data de emissao do 

laudo e inforrnacoes solicitando a readaptacao. As informacoes deverao estar digitadas 

ou escritas por extenso de forma clara e legivel. 

Art. 7° Caso o servidor esteja impossibilitado de comparecer ao Protocolo Geral do 

Municipio, devera solicitar alguern de confianca para que faca este procedimento dentro 

do prazo previsto no Art. 6° desta Instrucao Normativa. 

Art. 6° 0 servidor devera protocolizar o Iaudo original indicativo de readaptacao 

impreterivelmente em um prazo de ate 02 (dois) dias uteis ap6s a sua ernissao junta com 

a ficha de protocolo de atestado devidamente preenchida e assinada - (Anexo I). 

DISPOSI<;OES PRELIMINARES 

SE<;AO I 

DOS PROCEDIMENTOS 

CAPITULOVI 
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II - atividades laborativas que o servidor podera desenvolver; 

~ 

I - ambiente de trabalho e atividades laborativas contraindicadas; 
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Art. 15 0 laudo (Anexo II) emitido na inspecao medica devera conter inforrnacoes claras 

e especificas acerca da eventual incapacidade laborativa do servidor, bem como: 

Art. 14 Caso a inspecao medica julgar o servidor incapaz para o service publico o 

processo do readaptando sera encaminhado para pericia medica oficial do municipio para 

analise e possivel aposentadoria por invalidez. 

Art. 13 0 servidor que nao realizar inspecao medica tera seu laudo invalidado por nao ter 

sido avaliado pelo medico do trabalho da Estrategia de Sande Ocupacional do Servidor. 

III - Para inspecao medica o servidor devera levar toda documentacao que 

comprove o estado de limitacao de sua incapacidade, exames realizados, relat6rio 

medico e outros que o medico julgar necessario para cornprovacao da limitacao 

funcional. 

II - 0 agendamento da inspecao sera realizado pela Estrategia de Saude 

Ocupacional do Servidor atraves de contato telefonico com o numero informado 

na ficha de protocolo de atestado. 

I - Ap6s o protocolo do laudo o servidor devera realizar a inspecao medica com o 

medico do trabalho na Estrategia de Saude Ocupacional do Servidor. 

Art. 12 Os servidores efetivos deverao atender aos seguintes procedimentos para fins de 

readaptacao: 

DA READ APT A<;AO 

DO PROCEDIMENTO ESPECIFICO 

SE<;AO II 
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Art. 21 Caso o servidor necessite de prorrogacao da readaptacao, devera protocolar nov7 

laudo medico no setor de protocolo antes do termino da readaptacao anterior. lr \ 
rx ~ ~ c:tc,7 

Art. 20 Ap6s o terrnino do periodo de readaptacao o servidor devera retornar as suas 

atribuicoes da especialidade de origem imediatamente. 

Art. 19 Sempre que o Secretario/Chefia Imediata do servidor constatar a inadaptacao do 

readaptado as novas atribuicoes ou seu descumprimento, devera solicitar a Estrategia de 

Saude Ocupacional do Servidor, atraves de memorando, a reavaliacao das atividades ou 

da sua condicao de readaptado. 

Art. 18 Cabe a Secretaria/Chefia Imediata o controle do periodo da readaptacao e das 

novas atribuicoes do servidor em readaptacao, bem como o retorno do servidor as 

atribuicoes da especialidade de origem ap6s o termino do periodo de readaptacao. 

Art. 17 Ap6s ciencia do Jaudo, a Secretaria/Chefia Imediata retornara o processo a 

Estrategia de Saude Ocupacional do Servidor para devidas providencias. 

Art. 16 Ap6s inspecao medica, a Estrategia de Saude Ocupacional do Servidor 

encaminhara o processo a secretaria onde o servidor esta lotado para ciencia do laudo 

expedido pelo medico do trabalho e para registrar ciencia do servidor quanto a decisao da 

inspecao medica, bem como, o inicio e terrnino da readaptacao. 

a) Readaptacao com Limitacao de Atividade Provis6ria; 

b) Readaptacao com Limitacao de Atividade Permanente; 

c) Readaptacao Provis6ria; 

d) Readaptacao Permanente. 

V - classificacao da readaptacao conforme· descrito no art. 3° desta Instrucao 

Normativa: 

IV - inicio e terrnino do periodo de readaptacao; 

III - limitacao de peso e uso de equipamentos; 
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Art. 28 Caso a readaptacao nao possa ser efetivada conforme o que determina o Art. 27 
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desta Instrucao Norrnativa, o servidor sera encaminhado a pericia medica ofici\:t 

municipio para devidas providencias quanta ao afastameoto de fat:arabalho. ( ~ 

==~8 

Art. 27 A readaptacao sera efetivada em especialidades de atribuicoes afins, respeitada a 

habilitacao exigida, nivel de escolaridade e equivalencia de vencimento. 

Art. 26 A readaptacao sera concedida somente ap6s a decisao da inspecao medica 

realizada na Estrategia de Saude Ocupacional do Servidor - ESOS. 

Art. 25 A readaptacao e um processo complexo, gerado por condicoes coletivas de 

trabalho e saude de cada servidor. A saude dos trabalhadores readaptados nao pode ser 

reduzida apenas aos disturbios clinicos, nos quais a causa do adoecimento fica centrada 

nos fatores biomedicos, nao se levando em consideracao a analise do contexto de trabalho 

que gerou o adoecimento. 

DAS CONSIDERA<;OES FINAIS 

CAPITULO VII 

Art. 24 A chefia imediata do servidor podera ser convocada pela Estrategia de Saude 

Ocupacional do Servidor - ESOS para prestar inforrnacoes acerca das atribuicoes 

desempenhadas pelo readaptado. 

Art. 23 A Estrategia de Saude Ocupacional do Servidor - ESOS encaminhara o processo 

para a Gerencia Operacional de Recursos Humanos a qua! devera atualizar no sistema a 

nova lotacao e a readaptacao. Ap6s, retornar o processo. 

Art. 22 A Estrategia de Saude Ocupacional do Servidor, por meio de sua equipe 

interdisciplinar realizara o acompanhamento dos servidores em readaptacao conforme a 

necessidade verificada em inspecao medica. 
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inspecao em local de trabalho, a mesma podera serrealizada pela equipe interdisciplinar. d> 
Art. 37 O servidor readaptado devera obrigatoriarnente cumpnr o rot de at1v1id\ r 
dcfinido pcla inspecao medica. · ~ -> 

---~ 9 

Art. 36 Caso a Estrategia de Saude Ocupacional do Servidor verifique a necessidade de 

Art. 35 A readaptacao podera ser interrompida a qualquer tempo, ap6s nova reavaliacao 

medica, quando houver melhora no estado que gerou a readaptacao ou adequacao do local 

de trabalho, a pedido do servidor, ou da chefia imediata. 

Art. 34 Ap6s 60 (sessenta) dias do terrnino da readaptacao o processo sera arquivado, 

exceto quando o servidor protocolar nova laudo neste periodo. 

Art. 33 0 servidor que nae retornar as atividades da especialidade de origem ap6s o 

terrnino da readaptacao podera sofrer processo administrativo. 

Art. 32 0 servidor em readaptacao podera ser remanejado para qualquer unidade da 

Prefeitura Municipal de Anchieta, a criteria da adrninistracao, tendo em vista as mudancas 

de atividades sofridas pelo readaptado e a necessidade de suprir a demanda 

administrativa. 

Art. 31 A criteria da Administracao, o servidor readaptado podera ser nomeado para 

prover cargo em cornissao, quando houver a compatibilidade das atribuicoes do cargo 

com sua capacidade laborativa, culminando na cessacao autornatica da readaptacao, 

Art. 30 A qualquer tempo, a inspecao medica realizara laudo medico conclusivo quanta 

a readaptacao permanente, havendo publicacao por meio de Portaria, no Orgao de 

Imprensa Oficial do Municipio, indicando a nova especialidade para a qua! o servidor foi 

readaptado. 

Art. 29 A criteria da inspecao medica por meio do medico do trabalho da Estrategia de 

Saude Ocupacional, poderao ser solicitados novas exames, avaliacoes ou pareceres 

especializados para cornplernentacao diagn6stica, sendo de responsabilidade do servidor 

a realizacao dos mesmos. 
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KELL :S 
C rtlenadora da ESOS 

Portaria n° 006/2017 

Gerencia Operaci n e Recursos Humanos 
Porta · a O 425/2017 

SANDRO DE AZEVEDO ALPHOIM 
Secretario Municipal de Adrninistracao e Recursos Humanos 

Portaria n° 02/2017 

Anchieta/ES, 21 de novembro de 2017. 

Art. 40 Esta instrucao normativa entra em vigor a partir da data de sua publicacao. 

a) Anexo I: Ficha de Protocolo de Atestados; 

b) Anexo II: 0 laudo emitido na inspecao medica. 

Art. 39 Constituem parte integrante da presente Instrucao Normativa: 

Art. 38 A inobservancia do disposto nos artigos desta Instrucao Normativa implicara a 

cessacao autornatica da readaptacao. 
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Assinatura do requerente 
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Anchieta. ES 

Declare ser verdadeiras lodas as inforrnacocs acirna prestadas. 

S6 sera aceito o atestado original sem rasura. legtvel, carimbo e assinatura do profissional que atestou e 

esta ficha devidamente preenchida e assinada. 

Quan to a 01\ llSSAO o servidor ser penalizado de acordo com o Codigo Penal. 0 servidor que estcja 
impossibilitado de comparecer ao setor de protocolo devera nornear alguern de confianca para que faca 

este procedimenlo. 

) \ ( c 

it ' Ficha de Protocolo de Atestados I~\ PREfflfURAOE 

,, \ 
AN CH I ETA 

1,11At,Citcwt,,imw.11t 
Ovollff.4• 4• Yldo 

on,•ol•••I do J•ntu, 

Dados Pessoais do Servidor 
Nome, Idade. 

Endereco rcsidencial. I No 

Bai no, Cidade. Esta do, 

CPF. RG, CEP, 

Tel. Residencial. \ i·et. Celular, 

Dados Funcionais do servidor 

Matricula. \ Funcno, 

Local de trabalho. 

Secretaria vincu lada. 

Vinculo Empregattcio. ( ) Efetivo ( ) Comissionado ( ) OT- Designacao Temporaria 

Tel. Fixo, I Tel. Corporative, 

Tipo de Atestado/Laudo Medico do Servidor 

( ) Atestado Medico/Laude Medico 

( ) Atestado para Acompanhamento 

( ) Licenca Maternidade 

( ) Atestado Odontol6gico 

Anexo I - Ficha de Protocolo de Atestado 
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Reservado a Sande e Seguranca Ocupacional do Servidor 

Profissional. 

Data do atestado. - I - I - Dias de afastamento. 

CID, 

OBS, 

Reservado a Saude e Seguranca Ocupacional do Servidor 
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Ii PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA I~\ PREFEITURA DE 

ANCHIETA 
UU.OOOOIIHl.-101.,.10 

01Hlldod• fl• ¥Ida 
0.•pocl•HI do J•rrtd•t 

LAUDO MEDICO PARA FINS DE READAPTACAO 

IDENTIFICACAO DO SERVIDOR 
NOME: 

INFORMACOES FUNCIONAIS 
LOTA<;AO: LOCAL DE TRABALHO: 

JA FOi READAPTADO OUTRAS VEZES: QUAL ATIVIDADE VOCE. EXERCE ATUALMENTE, E NAO E MAIS 
COMPATIVEL COM SUA CAPACIDADE FiSICA: 

( )SIM ( )NAO 

INFORMACOES MEDICAS 
DIAGNOSTICO: CID: 

QUAL A SUA PREVISAO DE TEMPO PARA O TRA TAMENTO DO EXAMES QUE COMPROVAM O DIAGNOSTICO: 
PACIENTE: 

PODE SE ESPERAR QUE COM TRATAMENTO MEDICO, 0 
SERVIDOR READQUIRA CONDl<;:6ES DE EXERCER SEU 
CARGO: 

( )SIM ( )NAO 

A INCAPACIDADE LABORAL GERADA PELA PATOLOGIA DIAGNOSTICADA, DEVE SER CLASSIFICADA COMO: 

( ) TOTAL () PARCIAL ( ) TEMPORARIA ( ) PERMANENTE 

A CAPACIDADE FISICA E MENTAL RESIDUAL DO SERVI DOR, PERMITE SEU APROVEITAMENTO EM OUTRA ATIVIDADE? 

()SIM () NAO 

A READAPTACAO SERA CLASSIFICADA COMO: DATA DO INICIO DA READAPTACAO: 

( ) READAPTA<;Ao COM LIMITA<;Ao DE ATIVIDADE PROVISORIA _,_,_ 
( ) READAPTACAO COM LIMITA<;AO DE ATIVIDADE PERMANENTE 

( ) READAPTA<;AO PROVISORIA ( ) READAPTA<;AO PERMANENTE 

QUAIS ATIVIDADES O SERVIDOR NAO PODERA EXERCER: 

QUAIS ATIVIDADES O SERVIDOR PODERA EXERCER: 

DATA DA 
OBSERVACAO: INSPECAO: 

-'-'- ASSINATURNCARIMBO 
MEDICO DA ESOS 

(1 "Publicada em 04/12/2017, ~ 
13 

nos termos 

Anexo II - Laudo medico para fins de readaptacao 
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