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III Semana do Cérebro do INeC
A III Semana do Cérebro do INeC ofereceu aos 
interessados em neurociências mais uma oportunidade 
para expandir seu conhecimento sobre o funcionamento 
do cérebro. O evento ocorreu entre 13 a 16 de março 
de 2018 nas dependências do INeC, com palestras, 
workshops, exposições, atividades lúdicas em memória e 
aprendizagem.

Editorial

A PMRP inclui a semana do cérebro no seu 
calendário anual de eventos
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Boletim INeC
Workshop Neurociência Translacional no INeC
Fernando Eduardo Padovan Neto, Jovem Pesquisador da 
FAPESP e associado do INeC, conseguiu financiamento da 
IBRO para organização de um workshop sobre Neurociência 
Translacional na sede do INeC nos dias 20 e 21 de agosto 
próximo.  Este evento contará com a participação de 
pesquisadores internacionais. Com a finalidade de tornar 
o evento mais amplo estão sendo realizados contatos com 
pesquisadores nacionais para incluir outras atividades 
científicas e, assim, associar este evento à nossa Reunião 
Anual.

  
A Dana Alliance, fundação americana de divulgação do conhecimento científi-
co sobre o cérebro patrocina a Brain Awareness Week (BAW), uma campanha 
global para aumentar a conscientização pública sobre o progresso e os benefí-
cios da pesquisa do cérebro. A BAW une os esforços de organizações parceiras 
de todo o mundo em uma celebração de uma semana do cérebro durante o mês 
de março de cada ano. Os parceiros incluem universidades, hospitais, escolas, 
organizações de divulgação e grupos profissionais. Durante a BAW, os par-
ceiros organizam eventos divertidos e fascinantes em suas comunidades para 
educar e motivar pessoas de todas as idades sobre o cérebro e estimular pes-
quisas em neurociências. As atividades são limitadas apenas pela imaginação 
dos organizadores. No Brasil, a SBNeC (Sociedade Brasileira de Neurocências 
e Comportamento) organizou em março passado a VII Semana Nacional do 
Cérebro com eventos em todo território nacional. Em Ribeirão Preto o IeA, 
Instituto de Estudos Avançados da USP, com a coordenação do Prof. Norberto 
Garcia Cairasco, vem organizando regularmente estes eventos desde a sua 
primeira edição. O INeC , com a organização da Profa. Maria José Alves da 
Rocha, organizou entre 12 e 16 de março últmo a sua III Semana do Cérebro 
dando prosseguimento a iniciativas bem sucedidas deste evento nos anos de 
2016 e 2017. Estes esforços acabam de receber apoio importante. Publicação 
recente do Diário Oficial da Cidade de Ribeirão Preto instituiu a Semana do 
Cérebro no calendário anual da cidade a partir do próximo ano, quando a pre-
feitura irá se associar a nossas entidades na programação e difusão do conheci-
mento em neurociências para a população.
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LEI Nº 14.173
DE 25 DE ABRIL DE 2018

INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO MU-
NICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO A “SEMANA DO CÉREBRO”.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei
nº 35/2018, de autoria do Vereador Marcos Papa eu promul-
go a seguinte lei:
Artigo 1º - Fica incluído no calendário oficial de eventos do
município de Ribeirão Preto, a “Semana do Cérebro”.
Artigo 2º - O evento será comemorado anualmente na segun-
da semana de março quando se comemora a Semana Na-
cional do Cérebro.
Artigo 3º - As atividades alusivas a “Semana do Cérebro”, de
promoção de mobilização em torno das neurociências pode-
rão ser desenvolvidas e difundidas pelas entidades represen-
tativas no Município.
Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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DECRETO Nº 124
DE 24 DE ABRIL DE 2018

ESTABELECE PROCEDIMENTOS QUE DEVERÃO SER
ADOTADOS PELA DIVISÃO DE MEDICINA E SEGURAN-
ÇA DO TRABALHO EM RELAÇÃO A APLICAÇÃO DA LEI
Nº 3.181/76.
DUARTE NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Ribeirão Preto,
no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII, do artigo 71,
da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto,
DECRETA:
Artigo 1º - Ao Servidor Municipal que faltar ao trabalho para
tratamento de saúde é indispensável a inspeção médica.
§ 1º - Para licença até 15 (quinze) dias, a inspeção médica
será feita por médico da Divisão de Medicina e Segurança do
Trabalho, do Departamento de Recursos Humanos, da Se-
cretaria Municipal da Administração ou pelo serviço de Me-
dicina Laboral do órgão, quando houver.
§ 2º - Os funcionários efetivos, que tenham necessidade de
afastamento, por período superior a 15 (quinze) dias, serão
submetidos à perícia específica, realizada por Médico do
Trabalho, na Divisão de Medicina e Segurança do Trabalho,
com o encaminhamento do respectivo relatório ao Instituto
de Previdência dos Municipiários - IPM.
§ 3º - Servidores vinculados a outros Regimes de Previdên-
cia serão submetidos à perícia nos termos regulamentares
do respectivo órgão previdenciário.
Artigo 2º - O servidor municipal que faltar ao trabalho por mo-
tivo de doença deve comparecer, em até 02 (dois) dias úteis
após a falta, na Divisão de Medicina e Segurança do Traba-
lho para inspeção médica, munido do último holerite e do
atestado médico, que deverá constar: o nome legível do ser-
vidor, o código da Classificação Internacional de Doenças

(CID), a data da emissão do documento, o número de dias de
afastamento - incluída a data da emissão - e a assinatura do
médico com carimbo contendo a identificação perante o
Conselho Regional de Medicina.
Artigo 3º - Caso o servidor, em virtude de hospitalização ou
limitação decorrente do seu quadro de saúde, fique impossi-
bilitado de comparecer à Divisão de Medicina e Segurança
do Trabalho, o fato deverá ser comunicado por telefone, sen-
do-lhe fornecido número de protocolo, o qual servirá para o
atendimento que vier a ser estabelecido, quando da inspe-
ção médica.
§ 1º - A não comunicação, no prazo de dois dias úteis após
o início do afastamento, implicará no indeferimento do pedi-
do de licença para os dias em atraso.
§ 2º - Casos excepcionais, envolvendo ocorrências fora do
município ou acidentes, serão estudados especificamente,
mediante equipe multidisciplinar composta por médicos e
assistentes sociais que deverão elaborar relatório circuns-
tanciado sobre a condição do servidor, que embasará a ins-
peção médica.
Artigo 4º - No caso de acidente de trabalho, o funcionário
deverá apresentar a “Comunicação de Acidente de Traba-
lho” (CAT), no prazo máximo de 24 horas após o ocorrido, de-
vidamente preenchida pela chefia imediata ou componentes
da CIPA, com os seguintes critérios:
I - 04 (quatro) vias, se funcionário efetivo, e
II - 06 (seis) vias, se for segurado do INSS.
Parágrafo Único - Em caso de afastamento para tratamento
de saúde, o atestado médico deverá acompanhar a comuni-
cação de acidente de trabalho (CAT).
Artigo 5º - A Licença Gestante poderá ser requerida desde o
início do 8º (oitavo) mês de gestação junto à Divisão de Me-
dicina e Segurança do Trabalho.
Artigo 6º - As licenças para tratamento de saúde concedidas
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados do término
da anterior, serão consideradas como prorrogação.
Artigo 7º - Ausências por, no máximo, meio período, serão
aceitas mediante a apresentação de atestado constando o
nome legível do servidor, a data da emissão e o período em
que o servidor esteve sob os cuidados do emissor, devida-
mente assinado e identificado pelo órgão de registro profis-
sional.
§ 1º - O atestado deverá ser entregue diretamente à chefia
imediata.
§ 2º - Ausências por, no máximo, meio período, ficam limi-
tadas ao número de 02 (duas) mensais.
§ 3º - Terão direito ao abono previsto no “caput” somente os
servidores que cumprem uma jornada de trabalho diária de
no mínimo 6 (seis) horas e que no dia tenham cumprido no
mínimo 4 (quatro) horas.
Artigo 8º - Caso o servidor ou filho menor de 16 (dezesseis)
anos necessite de terapia por profissional da saúde: fisiote-
rapia, equoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional ou
psicoterapia, devidamente justificada por atestado médico e
autorizada previamente pela Divisão de Medicina e Seguran-
ça do Trabalho, poderá requerer, conforme programação
prévia com a chefia, no dia do atendimento, a entrada com
uma hora de atraso ou saída com uma hora de antecipação,
durante o tratamento prescrito, não cumulativo com a ausên-
cia autorizada no artigo anterior.
§ 1º - Para a dispensa prevista no “caput”, o servidor deverá


