
DECRETO n.º 32, de 31 de agosto de 2021. 

EMENTA: Regulamenta a Lei Municipal n.º 2.130, de 16 
de outubro de 2018, que estabelece critérios para a con-
cessão de aposentadoria aos segurados portadores de 
deficiência. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALGUEIRO, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Salgueiro, e 

DECRETA: 

Art. 1º. A avaliação da deficiência será médica e funcional, realizada por junta médica 
oficial, considerando informações colhidas a partir de laudo de avaliação, constante de 
Anexo único. 

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

	 Registre-se, publique-se e cumpra-se.  

Salgueiro, 31 de agosto de 2021. 

MARCONES LIBÓRIO DE SÁ 
Prefeito Municipal 



ANEXO ÚNICO 
LAUDO MÉDICO PERICIAL 

1.Nome do examinado:______________________________________________________ 
Data Nasc:____/___/___Sexo:_______Estado civil:_______________________ 
Profissão:_________________Tempo de profissão:_______________________ 
Data de afastamento do trabalho_____/_____/____causa do afastamento do 
trabalho:__________________________________________________________ 

2. História da doença atual: 

3. Exames solicitados: 

4. Diagnóstico: 
_______________________________________________________CID:_______________ 
4.1 A doença é grave, contagiosa ou incurável na forma da Lei (tuberculose ativa; han-
seníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapaci-
tante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia 
grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiên-
cia imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão 
da medicina especializada.)? 
          Sim �                                      Não � 
5. Quesitos a cargo do Médico-perito: 
5.1 Está o examinado incapacitado para o trabalho? 
          Sim �                                      Não � 
5.2 Em caso de resposta  afirmativa ao 5º quesito: 
5.2.1 É susceptível de recuperação para seu próprio trabalho? 
          Sim �                                      Não � 
5.3 Em caso de resposta negativa ao 5º quesito: 
5.3.1. A reaquisição da capacidade para o trabalho é: 
          Parcial �                                Total   � 
5.3.2.Está o Segurado apto para  o exercício de trabalho diverso do que 
         habitualmente exercia? 
          Sim �                                      Não  � 



4. A incapacidade decorre de acidente de trabalho ou moléstia profissional? 
          Sim �  	 	 Não �     
	 � Acidente de Trabalho 
	 � Moléstia Profissional 
6.Em caso de exame para constatação de invalidez: 
6.1 Há invalidez? 
          Sim �                                      Não � 

7. Considerações sobre a capacidade laborativa com base no exame médico- 
Pericial: 

____________________________________________Data:____/____/___ 

MÉDICO-PERITO-CRM Nº_______________________ 

8.Parecer Médico Pericial II 

MÉDICO-PERITO-CRM Nº_________________Data:____/___/_____ 

9.Parecer final: 

_____________________________________________Data:____/___/_____ 

MÉDICO-PERITO-CRM Nº________________________ 
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