
 

 
 

 

PORTARIA Nº 507, DE 07 DE DEZEMBRO 2022. 

 

Nomeia JUNTA MÉDICA OFICIAL - EM 

CARÁTER ESPECIAL para avaliação do pedido de 

readaptação funcional do servidor CLAUDIO 

ROBERTO SANTOS COSTA, e dá outras 

providências.  

 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Geiza Santos Xavier, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas por lei e, 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 21, § 7º, da Lei Municipal nº 051/2009, de 29 

de dezembro de 2009; 

CONSIDERANDO os autos do processo 0800587.78.2022.8.14.0025, em trâmite no 

Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, Comarca de Itupiranga; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Nomear para 

composição da Junta Médica Oficial – em Caráter Especial, para avaliação do pedido de 

Readaptação do servidor CLAUDIO ROBERTO SANTOS COSTA, nos termos do 

art. 21 Lei Municipal nº 051/2009, de 29 de dezembro de 2009 e do PEDIDO 

LIMINAR deferido nos autos do Processo nº 0800587.78.2022.8.14.0025, em trâmite 

no Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, Comarca de Itupiranga;  

Presidente: Homero Novais Miranda – Odontólogo  

Membro: Ana Flavia Nogueira Nobre de Amorim – Enfermeira  

Membro: Joelza Amorim Maranhão -Terapeuta Ocupacional 

Parágrafo Único – A Junta Médica Oficial Especial terá por atribuição exclusiva 

examinar o servidor nos termos do caput deste artigo, emitindo laudo e parecer técnico 

de saúde relativamente ao pedido de Readaptação funcional.  

§ 1º A Junta Médica Oficial Especial estará vinculada à Secretária Municipal de 

Administração do Município de Itupiranga, Estado do Pará.  

§2º A Junta Médica Oficial Especial terá autonomia e soberania em suas atribuições e 

decisões técnicas, constituídas com a função de auxiliar a Prefeitura Municipal de 

Itupiranga e a Secretaria Municipal de Administração.  

§3º Considerando a ausência de médico efetivos no quadro de servidores no município 

de Itupiranga, compete à Junta Médica requisitar para avaliação do caso de readaptação  

o auxílio dos médicos que prestam serviços à Secretária Municipal de Saúde, e de  



 

 
 

servidores do Departamento de Recursos Humanos e, se  necessário ouvir a 

Procuradoria Geral do Município. 

 

§ 4º Compete à Junta Médica Oficial Especial o agendamento da perícia no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, comunicando previamente ao servidor via telefone, cujo aviso 

será reduzido a termo e assinado por 02 (dois) servidores efetivos da Secretaria de 

lotação, da Secretaria de Saúde ou do Departamento de Recursos Humanos, conforme o 

caso. 

 

Art. 5º. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará relação de escala médica da 

empresa prestadora dos serviços médicos no munícipio de Itupiranga, contendo as 

especialidades disponíveis para auxilio técnico da Junta Médica Oficial Especial, e as 

datas disponíveis para realização da perícia no Hospital Municipal de Itupiranga. 

Art. 6º. Todos os documentos (laudos, pareceres, e afins) deverão obrigatoriamente ser 

emitidos e assinados por médico regularmente habilitado para este fim.  

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Secretaria Municipal de Administração, Município de Itupiranga, Estado do Pará, 

em 07 de dezembro de 2022. 

 

 

Registre-se e Cumpra-se. 

                                                         

 

 

 

Geiza Santos Xavier  

Secretária Municipal de Administração  

Portaria nº 005/2022 

 

 


