
 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 

COMISSÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

1) Fica instituída a Comissão Municipal de Saúde que será composta pelos 
profissionais abaixo qualificados: 
 

• Elder Rocha Lemos – Médico presidente da comissão - CRM 9910/MT; 
• Gilsimar Peres de Souza - Médico membro da comissão - CRM 6369 /MT; 

• Mirna Aparecida Thomé Monte - Psicóloga membro da comissão - 
CRP18/00220-MT; 

• Ana Carolina Gaudêncio - Fisioterapia membro da comissão - 
CREFITO9/22461F/MT; 

• Suely Cristina Castro da Silva de Moraes - Bióloga membro da comissão 
CRBIO 54008/01D 1ª Região. 

 
2) A Política Municipal para a averiguação do estado de saúde dos trabalhadores 

desse município compreende o conjunto de orientações normativas que 

objetivam assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e sociais desses 

trabalhadores. 

3) Para os efeitos desta Comissão Municipal de Saúde de Jaciara (CMS), 

considera-se: 

        I - Deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função 

psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de 

atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano; 

       II - Deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um 

período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que 

se altere, apesar de novos tratamentos; e 

       III - Incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração 

social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para 

que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações 

necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser 

exercida. 



 

 

4) É considerada pessoa portadora de dano a sua saúde a que se enquadra nas 

seguintes categorias: 

        I - Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do 

corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a 

forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 

membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou 

adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 

desempenho de funções;  

        II - Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 

2.000Hz e 3.000Hz;  

        III - Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 

0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 

acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos 

nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 

menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores;  

        IV - Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à 

média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais 

áreas de habilidades adaptativas, tais como:  

        a) comunicação; 

        b) cuidado pessoal; 

        c) habilidades sociais;  

        d) utilização dos recursos da comunidade;  

        e) saúde e segurança; 

        f) habilidades acadêmicas; 

        g) lazer;  

        h) trabalho;  

 



 

 

        V - Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

 

5) A Comissão Municipal de Saúde será composta por equipe multidisciplinar 

contendo no mínimo dois médicos, um psicólogo, um fisioterapeuta e um 

biólogo, todos devidamente habilitados por seus conselhos de classe e nomeados 

pelo Secretário de Saúde Municipal. Se faz necessária essa equipe 

multiprofissional, afim de avaliar a compatibilidade entre as atribuições do cargo 

e a saúde do trabalhador. 

6) A Comissão Municipal de Saúde se reunirá uma vez na semana, em data, local e 

horário especificado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

7) Caberá ao funcionário público municipal, apresentar-se após convocação 

municipal, em local e horário especifico, munido de: CPF – Cadastro de Pessoa 

Física, Carteira de Identidade, atestados médicos, receitas, exames realizados e 

relatórios médicos que pretenda oferecer à essa comissão (Toda documentação 

do histórico da doença e os atualizados). 

8) No caso da necessidade de qualquer avaliação especializada será feito o devido 
pedido pertinente, sendo concedido ao FUNCIONÁRIO um prazo específico 
para tal abalançamento. 

9) Após a devida avaliação do profissional, caberá à Comissão Municipal de Saúde 

informar ao SETOR DE RH-RECURSOS HUMANOS, a decisão proferida por 

essa Comissão (apto, inapto, parcial, total, temporária ou permanente). 

10) A Comissão Municipal de Saúde deverá informar a conclusão deste comitê em 

até CINCO DIAS úteis.  

11) A referida conclusão se dará com base no artigo Art. 10, Inciso III, alíneas a e b, 

da Lei nº. 1.208, de 03 dezembro de 2009, que dispõe sobre a reformulação do 

estatuto dos servidores públicos do município de Jaciara-MT. 

12) A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará todos os meios necessários para 

a realização dos trabalhos. 

13) Caberá à Comissão Municipal de Saúde proceder avaliação do FUNCIONÁRIO 

para averiguar seu estado de saúde e capacidade laboral referentes a: doenças, 

sequelas de acidentes e exercício de atividades de risco em situações de danos 

físicos e/ou mentais. 



 

 

14) Caberá à Comissão Municipal de Saúde proceder o agendamento de convocação 

para outros exames periódicos, quando e se necessários. 

15) Caberá à Comissão Municipal de Saúde proceder a monitorização dos 

indicadores de saúde promovidos aos examinados, principalmente quando da 

existência de Atestados Médicos de quaisquer naturezas. 

16) Caberá à Comissão Municipal de Saúde acompanhar e orientar a execução pela 

administração Pública Municipal dos planos, programas e projetos pertinentes à 

saúde dos trabalhadores municipais. 

17) O funcionário acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha 

adquirido doença profissional, terá direito à licença sanitária. 

Parágrafo único - Considerar-se também acidente, a agressão sofrida e não provocada 

pelo funcionário no exercício de suas atribuições. 

18) A Comissão Municipal de Saúde deverá apresentar ao Secretário Municipal de 

Saúde e Conselho Municipal de Saúde, relatório mensal referentes às avaliações 

de saúde concretizadas. 

19) A Comissão Municipal de Saúde deverá apresentar ao Secretário Municipal de 

Saúde e Conselho Municipal de Saúde, a conclusão das avaliações realizadas, 

afim de que concorde ou não, com aquelas terminações apresentadas. 

20) O Secretário Municipal de Saúde, poderá a qualquer fase desses trabalhos, 

promover a troca de seus membros, quando entender necessário. 

21) Essa Comissão Municipal de Saúde entra em vigor a partir da data da sua 

publicação. 

 

Jaciara-MT, 04 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

 

RELAÇÃO DE SERVIDORES PARA AVALIAÇÃO DA COMISSÃO 

 

Cenita Maria de Oliveira – Técnica de Enfermagem 

Esmeraldina de Lima Alves – Agente de Serviços Gerais 

Marinete Silva Reis – Técnica de Enfermagem 

Evandro Carlos Bihain – Agente de Serviços Gerais 

Telma Geane da Silva – Agente de serviços Gerais 

Sônia Maria da Silva – Agente Comunitário de Saúde 

Valdirene Rosana de Oliveira Campos – Agente Comunitário de Saúde 

Izabel Alves Lima – Oficial Administrativo 

Sebastiana Roza de Souza Alves – Agente de Serviços Gerais 

Taís Mázaro Cângani – Assistente Hospitalar 

Melissa Aires de Carvalho – Fonoaudióloga 

Cirlene Gonçalves da Rocha – Técnica de Enfermagem 

Hildebrandina Cardoso Gonçalves – Técnica de Enfermagem 

Maria José Monteiro de Oliveira – Técnica de Enfermagem 

Marly Vieira Gomes – Técnica de Enfermagem 

Eder José Vieira Mota – Almoxarife 

Fabiana Alves de Almeida – Agente de Serviços Gerais  

Izabel Cristina da Cunha Franco Mendes Silva – Técnica de Enfermagem 

Sônia Maria Sausen – Agente de Serviços Gerais 

Audyneia Cardoso da Silva – Agente de Serviços Gerais 

Márcia Cristina Marques – Agente de Serviços Gerais 

Marenilde Conceição da Silva Fabian – Técnica de Enfermagem 

Vera Alves da Silva – Agente de Serviços Gerais 

Carmem Alessandra Siqueira da Costa – Agente Comunitário de Saúde  

Claudete Fátima Lucca Cardoso – Agente Comunitário de Saúde 

Delzuíta Silva de Almeida - Agente Comunitário de Saúde 

Fabiana Luiza Gomes - Agente Comunitário de Saúde 



 

 

Irene Marçola Quirino - Agente Comunitário de Saúde 

Nadir de Oliveira Moraes da mata – Técnica de Enfermagem 

Maria Aparecida Vieira Gonçalves -  Agente Comunitário de Saúde 

Rosangela Mariano de Souza - Agente Comunitário de Saúde 

Onófrea Camilo dos Santos – Agente de Serviços Gerais 

Jaides Roberto de Souza – Vigia/Guarda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


