
Cimara Municipalde Jaguari6na
Estado de S3o Paulo①

RESOLUCAO NO 206
fAutoria: Mesa Diretora da Cimara Municioal- Bi6nio 2019-2020)

Regulamenta a READAPTAC.AO de servdor
pOblico da Cimara Muni€ip41.d9.JaguariOna. e da
outras provid6ncias.

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da Cimara
Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc.

FASO SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu promulgo a
seguinte ResoluQao:

Art. I'. O servidor pOblico da Cimara Municipalque, em razio de
Laudo M6dico, apresentar limitagao permanente em sua capacidade fisica ou mental, sera
readaptado para novas funQ6es distintas daquelas do cargo originario, com atribuig6es e
responsabilidades compativeis com sua capacidade

$ 1o E vedado procedimento de readaptagao se a limitaQao for
temporaria e reversivel

Art. 2'. Nos casos em que o servidor apresentar limitagao temporaria e
reversivel, em razio de Laudo M6dico, poder6 ser concedida a restrigao de fungao na forma
do disposto nesta Resolugao, permanecendo o servidor no cargo de origem

Art. 3'. A readaptagao ou restriQao na fungao nio acarretario
diminuigao ou aumento de vencimentos. tampouco impedimento ou limitagao do exercicio de

direitos na forma e condig6es previstas pda legislagao pertinente.
Art. 4o. A readaptagao podera ser concedida em car6ter permanente e

a restrigao de fungao em cargter temporario

Paragrafo Onico. A readaptagao e a restrigao de funQao servo
periodicamente reavaliadas, podendo ser cessadas, prorrogadas ou transformadas em cargter
permanente, em razio de Laudo M6dico

Art. 5@. Ao servidor readaptado servo atribuidas fung6es que guardem

afinidade com o seu cargo ou fungal, respeitada a habilidade exigida, o nivelde escolaridade

e a equiva16ncia de vencimentos e a manifestagao atrav6s de Laudo M6dico sobre as
limitag6es .
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Art. 6' A restrigao de fungao podera ser concedida quando houver

laudo estabelecendo limitagao parcialdas atividades que comp6e o nOcleo de atribuig6es do
cargo origin6rio

Art. 7' Se o servidor apresentar incapacidade permanente para o

exercicio de qualquer cargo na Cimara Municipalde JaguariOna, o servidor sera encaminhado
ao Instituto de Previd6ncia para realizagao de pericia para anglise de aposentadoria por

invalidez, nos termos da legislagao vigente
Art. 8o. Do Laudo M6dico expedido para fins de readaptagao ou

restrigao de fungao, deverio constar os seguintes dados:
1- Se o comprometimento a saOde 6 parciale permanente ou parciale

temporariol

11- Relagio das atribuig6es do cargo ou da funQao ocupados, que o
servidor nio podera desempenharl

llt- Descrigao pormenorizada das atividades que o servidor esb apto a
exercerl

IV- As condig6es fisicas e ambientais gerais do trabalho nas quads o
servidor poder6 exercer suas atividadesl

V- Se a concessio 6 em car6ter permanente ou temporario, bem como

o puzo concedido e o periodo que deve ser reavaliadol
$l' O Laude de Readaptagao ou de Restrigao de fungal deveri ser

encaminhado a Comissio de Readaptagao e a Diretoria na qualo servidor periciado estiver
lotado, para reaproveitamento ou recuperaQao, na forma da regulamentagao.

$2' Ap6s a finallzaQao do processo, deveri ser elaborada a portaria de
readaptagao ou restrigao, contendo o nome do servidor, matricula e o nOmero do processo que
originou a readaptagao

Art. 9' O servidor readaptado deverd assumir suas novas fung6es no
puzo mgximo de lO (dez) dias contados da intimagao pessoal, sob pena de infraQao

disciplinar.

Art. 10. 0 servidor com restrigao de fung6es deverd assumir suas
novas fung6es no dia seguinte ao da intimaQao pessoal

Art. 11. Quando nio mats subsistirem os fundamentos m6dicos que
determinaram a readaptagao ou restrigao de fungal, deverd ser reavaliado o retorno do

servidor ao desempenho das atribuig6es do cargo ou da fungao anteriormente ocupados, por
indicagao

l-de m6dico do Trabalho, atrav6s de laude m6dicol
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ll-da Comissio de Readaptagaol
lll-pele pr6prio servidor.

$l ' A indicagao de que trata este artigo deverd ser autuada nos

mesmos moldes da readaptagao.

$ 2' Na hip6tese de ser acolhida a proposta a que se refere este artigo,
o servidor sera intimado para retorno is suas fung6es originais.

$3' Do laude emitido pele M6dico do Trabalho, deverg constar a
insubsist6ncia das limitag6es fisicas ou psiquicas antes apresentadas peso servidor, bem
como, sua capacidade total ou parcial para o exercicio das atribuig6es do cargo ou fungao
anteriormente ocupados.

$4' Nos castes de alteragao de funQao, ap6s despacho da Comlssio
de Readaptagao, autorizando o retorno do servidor a fungao anteriormente desempenhada
deverd ser elaborada a portaria de retorno is fung6es originais.

$5' E necessirio informar previamente e dar ci6ncia da transfer6ncia
para o Departamento que receber o servidor readaptado, se diferente do Departamento de

lotagao originaldo servidor.
Art. 12. Fica criada a Comissio de Readaptagao, cujas atribuig6es

servo de acompanhar e auxiliar a readaptagao no Poder Legislativo, nomeada por portaria e
formada pecos seguintes membros:

Humanos)

1. 01(um) representante do Departamento Financeiro (Recursos

11- 01(um) representante do Departamento de origem do servidor

111- 01 (um) representante do Departamento Juridico
Art. 13. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua publicagao

Art. 14. Revogam-se aqfljsposig6es em contrdrio.
Presid6ncia da Camafq,MQhicipal, 2me outubro de 2019

/ ⑩VEREADOR DE CAMARGO

Registrado
Avisos da Portaria da

Idt){iWmesma data, no Quadro de

\pENTURINIALZIRA ELEANI
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em livro. sem apartes conforms $ 3' do Art. 154 do R.I.
versando sobre Temas Livres:

pOblicos. (Quorum de deliberagao: maioria simples: Art 49,
$ 1'. do R.I. )

Em discussgo e votaQao o Projeto (Tempo de uso da
palavra: 20 minutes. dada Vereador (art. 297, 1, 'a'}

Terminado o Expediente, o Sr. Presidente suspende a
sessio por 15 (quinze) minutos, conforme determina o Art
149, Paragrafo CJnico, do Regimento Inferno. Terminada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente da initio

a ExplicaQao Pessoal dos Senhores Vereadores, que se
manifestario sobre atitudes pessoais assumidas durante a
Sess8o ou no exercicio do mandate (Ad. 168. R.I.) - Cada
Vereador teri o puzo miximo de lO (dez) minutes para usar
a palavra (Art. 297. 111. "a". do R.I.}, sem apartes (Art. 168.$ 4'
do R.I.) e a Explicagao Pessoalterg duragao mgxima de 30
(trinta) minutes - ($ 1' do Art. 168. R.I.):

Terminado o puzo concedido, o Sr. Presidente reabre a
Sessio determinando a feitura da chamada:

Constatado nOmero regimental. o Sr. Presidente da inicio a

ORDEM DO DIA

1. Projeto de Resolugao n ' 010/2019 da Mesa da Cimara
Municipal, que regulamenta a readaptagao de servidor pOblico
da Cimara Municipalde JaguariOna e d6 outras provid6ncias

forum de deliberagao: maioria samples: Art . 49 , "a". $ 1',

do R.I.).

Em Unica Discussio

A seguir, encerra a Sessao, convocando a pr6xima Sessio
Ordin6ria para o dia 8 de outubro de 2019, terra-feira. com
inicio determinado para as 18h30min.

Secretaria da Cimara Municipal, 30 de setembro de 2019
Leitura do Parecer Conjunto das Comiss6es Permanentes

de ConstituiQao, Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas
e Contabilidade.

KesoLugAO N ' 206
(Autoria; Mesa Diretora da Cimara Municipal- Bi6nio

2019-2020)
Regu+amenta a READAPiXGAO de
sewidor politico da C6mara Municipal de
Jaguari6na, e da outras provid6ncias.

Em discussio e votaQao o Projeto (Tempo de uso da
palavra: 20 minutes. dada Vereador(art. 297, 1, 'a")

2. Projeto de Resolugao n ' O11/2019 da Mesa da Cimara
Municipal, que disp6e sobre a substituigao dos anexos I, ll, ll
e IV da ResoluQao n ' 103. de 03 de marGO de 2000. (Quorum
de deliberagao: maioria absoluta: Art . 50, , $ 1'. 111, do R.I.).

Leitura do Parecer Conjunto das Comiss6es Permanentes
de Constituigao. Justiga e Redagao e de Orgamento, Finangas

ontabilidade.

WALLER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc.

FAQS SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu
promulgo a seguinte Resolugao:

Art. lo. O servidor pOblico da Cimara Municipalque, em
razio de Laudo M6dico, apresentar limitagao permanente em
sua capacidade fisica ou mental, sera readaptado para novas
fung6es distintas daquelas do cargo originario, com atribuiQ6es
e responsabilidades compativeis com sua capacidade.

Em discussio e votagao o Projeto (Tempo de uso da
palavra: 20 minutos, cada Vereador (art. 297, 1, "a")

$ 1' E vedado procedimento de readaptaQao se a limitagao
for tempor6ria e reversivel

Em Segunda Discussio:
Art. 2'. Nos casos em que o servidor apresentarlimitagao

temporaria e reversivel, em razio de Laudo M6dico, podera
ser concedida a restrigao de fungao na forma do disposto nesta
Resolugao, permanecendo o servidor no cargo de origem.

Art. 3o. A readaptagao ou restrigao na funQao nio
acarretario diminuigao ou aumento de vencimentos, tampouco
impediments ou limitaQao do exercicio de direitos na forma e
condig6es previstas pda legislagao pertinente

Art. 4'. A readaptagao poder6 ser concedida em car6ter
permanente e a restrigao de fungao em cardter temporario

Par6grafo Onico. A readaptaQao e a restriQao de fungao
servo periodicamente reavaliadas, podendo ser cessadas,
prorrogadas ou transformadas em canter permanente, em
razio de Laudo M6dico

1. Projeto de Lei Complementar 015/2019 do Executivo
Municipal, que substitui os Anexos le 11, da Lei Complementar
Municipal n ' 209/2012 (Regime Jurfdico Unlco Estatutgrio).
(Quorum de deliberagao: maioria absoluta: Art . 50, $ 1o, llf, do
R.I. cc art. 42 da LOM ).

Em discussio e votagao o Projeto (Tempo de uso da
palavra: 20 mfnutos. dada Vereador (art. 297. 1, "a")

2. Proleto de Lei 067/2019 do Executivo Municipal.
que disp6e sobre a criaQao da Feira Noturna de JaguariOna
e autorizagao para permissao de uso de areas e espagos
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$ 2' Na hip6tese de ser acolhida a proposta a que se refere
este artigo. o servidor sera intimado para retorno ds suas
fung6es originals

$3' Do laudo emitido peso M6dico do Trabalho, deveri
constar a insubsist6ncia das limitag6es fisicas ou psiquicas
antes apresentadas pele servidor, bem como, sua capacidade
totalou parcialpara o exercicio das atribuiQ6es do cargo ou
fungao anteriormente ocupados

$4'NoscasosdealteraQaodefunQao, a p 6s
despacho da Comissio de ReadaptaQao, autorizando o retorno
do servidor a fungao anteriormente desempenhada, deverg
ser elaborada a portaria de retorno ds fung6es originais.

$5' E necess6rlo informar previamente e dar ci6ncia da
transfer6ncia para o Departamento que receber o servidor
readaptado. se diferente do Departamento de lotagao original
do servidor.

Art. 5o. Ao servidor readaptado serif atribuidas fung6es
que guardem afinidade com o seu cargo ou fungao. respeitada
a habilidade exigida, o nivelde escolaridade e a equiva16ncia
de vencimentos e a manifestaQao atrav6s de Laudo M6dico
sobre as limitag6es.

Art. 6' A restrigao de fungao podera ser concedida quando
houver laudo estabelecendo limitagao parcial das atividades
que comp6e o nOcleo de atribuig6es do cargo originario.

Art. 7' Se o servidor apresentar incapacidade permanente
para o exercicio de qualquer cargo na CAmara Municipa
de JaguariOna, o servidor sera encaminhado ao Instituto
de Previd6ncia para realizagao de pericia para anglise de
aposentadoria por invalidez, nos termos da legislagao vigente.

Art. 8o. Do Laudo M6dico expedido para fins de readaptaQao
ou restriQao de fungao, deverio constar os seguintes dados:

1- Se o comprometimento a saOde 6 parciale permanente
ou parciale temporario;

..\ll- Relagao das atribuig6es do cargo ou da funQao
ipados, que o servidor nio podera desempenharl

111- Descrigao pormenorizada das atividades que o servidor
asta apto a exercerl

Art. 12. Fica criada a Comissio de Readaptagao, cujas
atribuig6es servo de acompanhar e auxiliar a readaptagao
no Poder Legislative. nomeada por portaria e formada pelos
seguintes membros

1- 01(um) representante do Departamento Financeiro
(Recursos Humanos);

11- 01(um) representante do Departamento de origem do
servidor;

IV- As condiQ6es fisicas e ambientais gerais do trabalho
nas quaid o servidor poderg exercer suas atividadesl

V- Se a concessio 6 em cargter permanente ou temporario,
bem coma o puzo concedido e o periodo que deve ser
reavaliado;

111- 01 (um) representante do Departamento Juridico

Art. 13. Esta Resolugao entra em vigor na data de sua
publicagao$l' O Laudo de Readaptagao ou de Restrigao de fungao

deverg ser encaminhado a Comissio de Readaptagao
e a Diretoria na qual o servidor periciado estiver lotado,
para reaproveitamento ou recuperagao, na forma da
regulamentaQao.

Art. 14. Revogam-se as disposig6es em contr6rio

Presid6ncia da Cimara Municipal, 2 de outubro de 2019

VEREADOR WAllER LUIS TOZZIDE CAMARGO

$2' Ap6s a finalizagao do processo, deverd ser elaborada
a.,portaria de readaptagao ou restrigao, contendo o nome do

fidor, matricula e o nOmero do processo que originou a
readaptaGao.

Art. 9' O servidor readaptado dever6 assumir suas novak
fung6es no puzo m6ximo de lO (dez) dias contados da
ntimagao pessoal, sob pena de infragao disciplinar.

Registrado na Secretaria e afixado na mesma data, no
Quadra de Avisos da Portaria da Cimara Municipal.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Presidente

Diretora Gera

Art. 10. 0 servidor com restrigao de fun96es deverg assumir
suas novas fung6es no dia seguinte ao da intimagao pessoal.

Art. 11. Quando nio mais subsistirem os fundamentos

m6dicos que determinaram a readaptaQao ou restrigao
de funQao. deverg ser reavaliado o retorno do servidor
ao desempenho das atribuig6es do cargo ou da fungao
anteriormente ocupados, por indicaQao:

RESOLUgAO N ' 207
(Autoria: Mesa Diretora da Cimara Municipal-- Bi6nio

2019-2020)

Disp6e sabre a substituigao dos Anexos I,
It, life IV. da Resolugao n ' t03, de 03 de
margo de 2000.

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO. Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc.

l-de m6dico do Trabalho, atrav6s de laudo m6dico FASO SABER que a C6mara Municipalapravou e eu
promulgo a seguinte Resolugao

Art. I' O Anexo Ida Resolugao n ' 103, de 03 de margo
de 2000, alterado pdas Resolug6es n ' 203 de 17 de abrilde
20191n ' 190 de 14 de margo de 20181n ' 181 de 09 de agosto
de 20171 n ' 172 de 25 de junho de 2015; n ' 164 de 31 de

ll-da Comissio de Readaptagaol

lll-pelo proprio servidor.

$lo A indicagao de que trata este artigo deveri ser autuada
nos mesmos molded da readaptagao.


