
 

 

 
 

PORTARIA Nº 0428/2020 – SEAD 

 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência que lhe 

foi delegada pelos Decretos nºs 1.497, de 16 de outubro de 1992, 1.535, de 14 de maio de 2018 e 0422, 

de 30 de janeiro de 2019, e, 

 

CONSIDERANDO a Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso da 

telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2); 

  

CONSIDERANDO o Decreto nº 1414 de 19 de março de 2020  que dispõe sobre medidas de 

restrição de aglomeração de pessoas com a finalidade de reduzir os riscos de transmissão do novo 

coronavírus (COVID-19) e suas alterações; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer os procedimentos para a utilização da 

telemedicina pericial voltada aos servidores do Executivo Estadual e servidores Federais a disposição 

do Estado, servidores do Ministério Público, Tribunal de Justiça e Universidade Estadual do Amapá, 

mediada por inovações tecnológicas que possibilitem o atendimento não presencial. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer, em caráter excepcional e temporário, os procedimentos de atendimento do 

Núcleo de Perícia Médica – NPM por meio da telemedicina , para fins de concessão de licenças para 

tratamento de saúde, autorização de viagem, licença por motivo de doença em pessoa da família e 

licença gestante. 

Art. 2º. Os requerimentos eletrônicos dirigidos ao Núcleo de Perícia Médica – NPM seguirão 

o seguinte procedimento: 

I. Agendamento no endereço eletrônico https://sead.portal.ap.gov.br, onde deverão ser 

preenchidos todos os campos obrigatórios do formulário eletrônico, de acordo com as 

instruções e anexada toda a documentação médica referente ao pedido, conforme 

descritos no anexo único desta Portaria; 

II. O médico perito emitirá parecer: 

http://transparencia.ap.gov.br/relatorios/covid/DECRETO_N_1414_DE_19_DE_MARCO_DE_2020.pdf
http://transparencia.ap.gov.br/relatorios/covid/DECRETO_N_1414_DE_19_DE_MARCO_DE_2020.pdf
http://transparencia.ap.gov.br/relatorios/covid/DECRETO_N_1414_DE_19_DE_MARCO_DE_2020.pdf
https://sead.portal.ap.gov.br/


 

 

a. Conclusivo: Onde com base na documentação analisada o perito poderá homologar 

ou negar o pedido de afastamento; 

b. Inconclusivo: O médico perito não poderá emitir seu parecer por insuficiência 

documental, inconsistências no pedido ou mesmo necessidade de perícia on-line do 

paciente. 

III. Na ocorrência de parecer inconclusivo, poderá o médico perito solicitar 

complementação de documentos  médicos ao servidor; 

IV. Finalizada a análise pericial, caberá ao médico responsável pela avaliação a emissão do 

parecer com descrição do tempo de afastamento e CID (Código Internacional de 

Doenças) específico, cabendo ainda anotação quanto a necessidade de retorno ao 

trabalho ou nova avaliação; 

V. O parecer médico será encaminhado eletronicamente através dos contatos informados 

pelo servidor em seu requerimento (e-mail e/ou whatsapp); 

VI. Em caso de negativa do pedido, o servidor poderá protocolar pedido de reconsideração, 

informando o número do protocolo anterior, com base em novos documentos médicos 

que fundamentem a reanálise. 

Art. 3º. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Estado da Administração – SEAD. 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Macapá-AP, 22 de maio de 2020 

    

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 

Secretária de Estado da Administração 

 

  



 

 

 

 

ANEXO ÚNICO 

 

 Documentos médicos: 

➢ Atestados médicos com CID (Código Internacional de Doenças) acompanhados de exames, laudos 

descritivos, receitas, prontuários hospitalares, prontuários dos postos de saúde, prontuários de 

clínicas particulares, comprovante de internações hospitalares e em hospitais psiquiátricos, receitas 

de remédios dentre outros.  

➢ Outros documentos médicos e exames para melhor proceder análise pericial. 
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