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DECRETO Nº 6.868, DE 28 DE MARÇO DE 2013. 
Altera o Decreto nº 5.754, de 22 de fevereiro de 2010 e dá outras providencias. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições legais e considerando o disposto no art. 8º da Lei 

Complementar n º 076 de 05 de novembro de 2009... 

 

 

D E C R E T A: 

 
Art. 1º Fica alterado o Decreto nº 5.754, de 22 de fevereiro de 2010, que passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

 

Art. 2º ................................... 

 

IV - readaptação funcional: Forma de provimento em cargo público, efetuado 

em cargo de carreira com atribuições afins, enquanto o servidor estiver 

acometido de doença que o impossibilite de desenvolver a sua atividade 

habitual, verificada em inspeção médica e acompanhamento psicossocial; 

.............................................................................................. 

 

Art. 11    .................................. 

 

I – apresentar-se ao DESOPEM, após agendamento prévio, portando o seu 

Requerimento para Perícia Médica (RPM), em três vias, para ser submetido à 

perícia médica; 

................................. 

 

IV – as informações registradas em prontuário médico específico do servidor 

são sigilosas e deverão ser arquivadas no DESOPEM para acompanhamento e 

controle; 

................................. 

 

VIII – no caso de afastamento superior a 30 (trinta) dias, o servidor deverá ser 

submetido à Junta Médica Oficial para emissão de Laudo Pericial, aplicando-

se os procedimentos previstos neste Decreto; 

 

IX – ............................. 

.................................. 

 

§2º Os atestados médicos de 01(um) dia de licença deverão ser encaminhados 

ao órgão ou unidade de origem do servidor, não necessitando ser submetido à 

Pericia Médica do DESOPEM; 

 

§3º Os atestados médicos de 02(dois) a 15(quinze) dias de licença, deverão ser 

periciados por 01(um) médico perito, enquanto que os atestados médicos de 

16(dezesseis) a 30(trinta) dias de licença, deverão ser periciados por 02(dois) 

médicos peritos, aplicando-se os procedimentos previstos neste Decreto; 
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§4º O sigilo a que se refere o inciso IV do Art. 11 não alcança o Município de 

Rondonópolis, no que tange os interesses gerais, em Processos Administrativos 

e Judiciais.  

.............................................................................................. 
 

Art. 13 O servidor que, diante de suas condições de saúde, necessitar que a 

perícia médica ocorra em seu domicílio ou em unidade hospitalar em que se 

encontre internado deverá requerê-la ao DESOPEM. 

 

Parágrafo único. Se o servidor for portador de doença considerada 

infectocontagiosa deverá informar ao DESOPEM no ato do agendamento da 

perícia, a fim de receber orientação do procedimento a ser adotado. 

............................................................................................... 
 

Art. 21 As licenças para tratamento de saúde com prazo superior a 30 (trinta) 

dias dependerão de perícia médica realizada por Junta Médica. 

............................................................................................... 
 

Art. 31 ..................................... 

 

§ 1º Para realização de diligência e/ou nova perícia médica, o pedido de 

reconsideração deverá estar fundamentado em fatos que não foram 

considerados na perícia que resultou na denegação da licença; 

 

§ 2º Se não houver novas diligências, o prazo para decisão sobre o pedido será 

de até 15 (quinze) dias, a contar da data do respectivo protocolo; se houver, 

será contado do término das diligências que deverão ser determinadas e 

processadas com a maior brevidade. 

................................................................................................ 

 

Art. 32 Serão sumariamente arquivados, por despacho da autoridade 

recorrida, os pedidos de reconsideração e recursos formulados em desacordo 

com o previsto nesta Subseção. 

................................................................................................ 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 

Rondonópolis, 28 de março de 2013, 97º da Fundação  

e 59º da Emancipação Política. 

 

 

 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ 

Prefeito Municipal 

 

Registrado nesta Secretaria e  

publicado no DIORONDON. 


