
DECRETO Nº 46/2016

DISCIPLINA  A  CONCESSÃO  DE  LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E LICENÇA
POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA
FAMÍLIA  AOS  SERVIDORES  PÚBLICOS
MUNICIPAIS.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,  no
uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Este Decreto disciplina a concessão de licença para tratamento de saúde e
licença por motivo de doença em pessoa da família aos servidores públicos municipais.

§ 1º É obrigação do servidor contatar com a chefia imediata, no dia do início do
afastamento, informando do seu não comparecimento ao trabalho.

§ 2º O atestado deve ser protocolado na Prefeitura Municipal em até 3 (três dias)
após  a  sua  expedição,  dirigido  à  chefia  imediata,  que  deverá  enviá-lo  posteriormente  ao
Departamento de Recursos Humanos.

§  3º  Somente  será  aceito  atestado  original,  não  sendo  considerados  quando
entregues cópias.

§ 4º Caso o tratamento seja fora do domicílio, poderá ser aceito o atestado via fax
ou por e-mail, digitalizado, ocasião em que o original deverá ser entregue no prazo máximo
de 15 (quinze) dias após a emissão.

§  5º  A  não  apresentação  dos  atestados  e  laudos  nos  prazos  estabelecidos
anteriormente caracterizará falta injustificada ao serviço, autorizando o desconto em folha dos
dias do afastamento.
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Art. 2º  Não serão aceitos atestados provenientes de tratamento estético, cirurgia
plástica,  lipoaspiração,  tratamentos  ortodônticos  e  prótese  mamária,  exceto  quando  por
recomendação médica. 

Art.  3º  O atestado médico para tratamento de saúde deverá ser  fornecido por
médico  clínico  geral,  odontólogo  ou  médico  especialista  que  identificou  a  moléstia  que
impede o servidor de executar plenamente suas atividades, desde que informe com precisão:

I - o nome do servidor;

II - o período de afastamento do servidor de suas atividades;

III - a doença ou moléstia que impede o servidor de executar plenamente suas
atividades, com o respectivo código CID - Classificação Estatística Internacional de Doenças
e Problemas Relacionados com a Saúde.

Art. 4º Se a licença saúde for por período superior a 15 (quinze) dias, o servidor
será encaminhado para avaliação médica por perito do município ou credenciado por este para
tal fim.

§ 1º  O servidor  em licença para tratamento de saúde não poderá recusar-se a
prestar inspeções médicas ou a submeter-se a exames exigidos pela autoridade competente a
que se subordina, sob pena de suspensão da licença.

§ 2º Além das finalidades específicas, a perícia de saúde poderá ser realizada por
outros motivos, justificadamente, a critério da Administração.

Art. 5º  A licença cessa pela recuperação da capacidade para o trabalho ou pela
transformação em aposentadoria por invalidez, esta a cargo do regime previdenciário ao qual
se encontrar vinculado o servidor.

Art. 6º A licença para tratamento de doença em pessoa da família dependerá, para
ser concedida, da apresentação de atestado médico original comprovando a incapacidade do
familiar e atestando a necessidade de acompanhamento, contendo:
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I – o nome do paciente;

II – o período em que o paciente necessitará de assistência direta;

III -  a  doença  ou  moléstia,  com  o  respectivo  código  CID  -  Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde.

Parágrafo  único.  Deverá  ser  anexada  ao  protocolo  declaração  do  servidor,
devidamente assinada pelo mesmo, declarando a dependência de seu familiar e justificando
que a assistência direta do servidor é indispensável.

Art. 7º  Ao(s) profissionais responsáveis pela elaboração do laudo de perícias de
saúde, bem como aos servidores do Departamento de Pessoal compete preservar o sigilo e a
segurança das informações nele constantes.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 16 de junho de 2016.

                       
 MAURO SCHÜNKE 

                                                      Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

LUCAS IDALÉCIO LEMOS DA SILVA

     Sec. Municipal de Administração
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