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Decreto nº 014, de 08 de abril de 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO, EXCEPCIONAL E 

PROVISÓRIA, DA CONCESSÃO DE 

READAPTAÇÕES FUNCIONAIS NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, Exma. Sra. VANESSA GUSMÃO 

MIRANDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 

e pela Lei Orgânica Municipal;  

CONSIDERANDO a necessidade de atenção aos requisitos para concessão de 

readaptação, previstos no art. 25 e seus respectivos parágrafos, da Lei Municipal nº 

133/2006; 

CONSIDERANDO AINDA a necessidade de se promover a contratação urgente de 

prestação de serviços de perícias médicas de servidores, relacionadas a inspeção e 

diagnóstico da concessão de licenças para tratamento de saúde e readaptações funcionais, 

haja vista a ausência da equipe técnica no corpo administrativo do município. 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica suspensa, excepcional e provisoriamente, pelo prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, contados a partir da data de publicação deste Decreto, a concessão de readaptações 
funcionais no âmbito do município de Aurora do Pará; 

Art. 2º Fica determinado ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, sob a orientação da Procuradoria Jurídica Municipal, 
que promova a avaliação dos processos de readaptação de servidores já conclusos, 
notadamente para se aferir sua conformidade ou não com as regras relacionadas ao instituto 
da readaptação, previstas no art. 25 e parágrafos, da Lei Municipal nº 133/2006; 

§ 1º O Dpto. de Recursos Humanos produzirá relatório circunstanciado e 
individualizado, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação 
deste Decreto, sobre a avaliação dos processos de readaptação de servidores, indicando-se, 
no mínimo, os seguintes elementos: 

I – Se houve ato formal promovendo a respectiva readaptação; 
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II – Se a limitação relativa à capacidade física ou mental foi constatada em inspeção 
médica e se foi produzido o devido laudo médico; 

III – Se a readaptação foi efetiva em cargo de carreira de atribuições afins, respeitada a 
habilitação respectiva exigida; 

IV – Se a readaptação acarretou ou não no aumento ou redução da remuneração do 
servidor readaptado; 

V – Se há algum servidor readaptado julgado incapaz para o serviço público, ou que 
tenha dado entrada em processo de aposentadoria por incapacidade permanente ou outra; 

VI – Prazo de readaptação de cada servidor readaptado, com data de início e término 
se for o caso, e se o laudo médico encontra-se ou não em validade; 

VII – Nova lotação do servidor readaptado; e 

VIII – outros dados e elementos pertinentes; 

§2º De posse do relatório circunstanciado de que trata o § 1º deste artigo, serão 
tomadas as providências cabíveis em cada caso. 

Art. 3º Fica determinado a Comissão Permanente de Licitações que promova, em até 
30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste Decreto, o desencadeamento de 
processo administrativo licitatório,  para contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada e medicina do trabalho, para execução de serviços de perícias médicas nos 
servidores decorrentes de licenças para tratamento de saúde, e de readaptação funcional 
cujo os processos foram concedidos sem perícia médica ou para os futuros requerimentos 
de readaptação. 

Art. 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Registre-se e Publique-se. 

Aurora do Pará-PA, 08 de abril de 2022. 

 

Vanessa Gusmão Miranda 
Prefeita de Aurora do Pará. 
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