
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

DECRETO N 2  5.126, DE 08 DE JUNHO DE 2018. 

REGULAMENTA A ATuAcA0 DA PERICIA 

MEDICA OFICIAL DO MUNIC1PIO E A 

CONCESSAO DE LICENAS PARA 

TRATAMENTO DE SAUDE E POR MOTIVO DE 

DOENA EM PESSOA DA FAMILIA. 

CELSO DA SILVA, Prefeito do MunicIpio de Severmnia, Estado de São Paulo, 

no uso de suas atribuiçöes que lhe são conferidas por Lei, e, 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimorar as regras que tratam da 

concessão de Iicenças aos servidores pübiicos municipais para tratamento 

de saüde e por motivo de doença em pessoa da familia, 

CONSIDERANDO a necessidade de implementar controles mais efetivos 

nos procedimentos de concessão de Iicenças para tratamento de saóde, 

CONSIDERANDO que a Administração Püblica tern o poder-dever de 

cautela, em consonância corn os princIpios constitucionais de legalidade, 

eficiência e moralidade, 

DEC R ETA: 

CapItulo I 

DA PERICIA MEDICA OFICIAL DO MUNICIPIO 

Seção I 

Da Caracterização 

Art. 1 2  Para fins deste Decreto, considera-se Pericia MédicE 

avaliação técnica realizada por profissional habilitado, designadc 
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Divisão de Recursos Humanos, destinada a fundarnentar as decisôes da 
administraçâo em relação a saüde dos seus servidores ou para 
acomparihamento de pessoa da famIlia acometida de enfermidade. 

Art. 22 A PerIcia Médica Oficial é realizada nas seguintes modalidades: 

- PerIcia Médica Presencial: perIcia realizada nas dependências do HB 

SAUDE, podendo ocorrer mediante PerIcia Singular ou Pericia Especial. 

- A Pericia Singular ocorre quando o atendimento ao servidor é realizado 
por urn ünico medico perito. 

II - A Pericia Especial ocorre quando o atendimento ao servidor é realizado 
por, no mInirno, três medicos peritos. 

II - PerIcia Médica Domiciliar e/ou Hospitalar: perIcia realizada fora das 
dependéncias do H8 SAUDE, mas nos limites territoriais do MunicIplo de 
SeverInia, rnediante visita domiciliar ou hospitalar, nos casos ern que o 

servidor esteja impossibilitado de se deslocar ate as dependências do HB 
SAUDE. 

Art. 32  A competência para a concessâo de licença médica será: 

- da PerIcia Singular, quando o afastarnento for superior 04 dias e inferior 

a 45 dias por licença e não acumular mais de 60 dias no ano; 

II - da Pericia Especial, quando o afastarnento for superior a 45 dias por 

licença ou quando a concessão necessária ultrapassar 60 dias de licenças 

rnédicas acumuladas no ano. 

Parãgrafo Onico. A perIcia singular encaminhará o servidor para a perIcia 

especial caso identifique necessidade de conceder afastamento por prazo 

superior a sua competência. 

Art. 42  E de cornpetência exclusiva da perIcia especial a indicação de 

restriçâo laboral para efeito de readequaçào ou readaptaçâo funcional. 

Art. 52  A PerIcia Médica pode ser realizada: 
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- A Pedido: por solicitação do próprio servidor, sendo necessário a 

apresentação de atestado do medico assistente, observando o que dispäe 

a Resolução do Conseiho Federal de Medicina (CFM) n2 1.851, de 14 de 
agosto de 2008; 

II - De OfIcio: por solicitação do órgão/entidade de origem do servidor. 

Seção II 

Do Agendamento e Realização da Pericia Médica 

Art. 62  A perIcia médica a pedido deverá ser agendada pelo prOprio 

servidor, no pram de ate dois dias üteis a contar da data de emissão do 
atestado. 

Parágrafo ünico. Fica dispensada a perIcia médica quando o afastamento 

do servidor for de ate três dias por mês, limitado a 12 (doze) dias por cada 
ano. 

Art. 72  A perIcia médica de ofIcio deverá ser agendada pelo 
órgâo/entidade de origem, que notificará o servidor sobre o agendamento 
efetuado. 

Art. 82  0 agendamento da perIcia médica deverá ser realizado por meio 

do HB SAUDE. 

Art. 92  A realizaçâo da perIcia médica deverá ocorrer no prazo de ate 

cinco dias üteis contados do agendamento. 

Parágrafo Unico. Caso nâo ocorra na data agendada, por motivos 

operacionais do HB SAUDE, a perIcia deverá ser imediatamente 

reagendada para realizaçâo no prazo máximo de cinco dias Uteis a partir 

da data originariamente programada. 

Art. 10 Caso o servidor püblico não compareça a perIcia méi 

SAUDE na data agendada, poderá solicitar novo agendamentc 

de dois dias óteis. 
C 
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Parágrafo ünico. A perIcia reagendada nâo poderá reconhecer data inicial 
da Iicença anterior a sua realizaçâo, contabilizando-se como falta Os dias 
anteriores, salvo se o não comparecimento tiver se dado por motivo de 

força maior, devidamente reconhecido pelo órgâo onde o servidor estiver 
lotado. 

CapItulo II 

DA DISPENSA DA PERICIA MEDICA 

Art. 11 A perIcia médica será dispensada nos casos em que o afastamento 
do servidor por motivo de saóde nâo exceda trés dias por mês, limitada a 

12 (doze) dias por ano, mediante a apresentaçâo de atestado medico ao 
órgão de origem do servidor póblico efetivo e registro do afastamento na 

Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Severinia. 

§ 12 No caso previsto no caput deste artigo, caberá ao servidor comunicar 
imediatamente o seu afastamento ao chefe imediato, devendo o atestado 
medico ser apresentado a Divisâo de Recursos Humanos no primeiro dia 
em que retornar 30 trabalho. 

§ 22  0 atestado medico apresentado pelo servidor deverá conter a 

identificação do servidor e do profissional emitente, o registro deste no 

conseiho de classe, o cOdigo da Classificação Internacional de Doenças 

(CID) ou diagnóstico, a data de inIcio e o tempo provável de afastamento. 

§ 39 A não apresentação do atestado na forma do § 12 caracterizará falta 

ao serviço. 

Art. 12 Após o servidor pOblico entregar os documentos comprobatórios 

de seu afastamento, a Divisâo de Recursos Humanos deverá providenciar 
a validação e o registro nos cadastros pertinentes. 

Capitulo Ill 
DA CONCESSAO DE LICENA MEDICA 
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SPREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERINIA 

Seçâo I 

Das Disposiçöes Gerais 

Art. 13 Poderão ser concedidas ao servidor püblico municipal efetivo da 

Administração Püblica direta, autárquica do Municipio de Severmnia, 

mediante avaliação da perIcia médica oficial do HB SAUDE, as licenças 

previstas no art. 93, inciso I, II e Ill da Lei Complementar n.2 1.673/2006. 

Seçâo II 

Da Licença Médica para Tratamento de Saüde 

Art. 14A Iicença para tratamento de saOde será concedida ao servidor 

pOblico efetivo para tratamento da própria enfermidade, mediante 
requerimento próprio ou de ofIcio, e avaliação pela perIcia médica do HB 
SAUDE. 

Art. 15 0 servidor deverá comunicar ao seu chefe imediato acerca de seu 

afastamento para que este tome ciência e adote as providências 
necessárias para a nâo interrupçâo dos serviços prestados que dependam 

da atividade por ele exercida. 

Art. 16 Concedida a Iicença médica, os servidores näo farão jus, durante o 
perlodo de afastamento, a qualquer tipo de verbas indenizatórias. 

Art. 17 0 resultado da perIcia médica deverá conter a respectiva 

conclusão, devendo ser informado a Divisão de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Severinia. 

Art. 18 No caso de indeferimento da licença médica pela perIcia oficial do 

H8 SAUDE, as ausências ao serviço seräo consideradas como faltas não 

justificadas. 

Art. 19 (juando verificada a cessação dos motivos que determinaram a 

concessâo da ticença médica, o servidor deverá retornar imediatamente 

ao trabaiho, sob pena de contabilizar falta a partir do dia ütil seguinte. 
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prazo máximo da licença para tratamerito de saüde será de 24 
(vinte e quatro) meses. 

Seçâo III 

Da Licenca por Motivo de Doença em Pessoa da Famlila 

Art. 210 servidor püblico efetivo poderá se afastar de suas atividades por 

rnotivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, 
ascendentes, descendentes, enteado e colateral consanguIneo ou aIim ate 
o segundo grau civil, devendo requerer o agendamento da pericia médica 

oficial no prazo de ate dois dias iteis contados a partir da data de ernissâo 

do atestado, a qual deverá se realizar no prazo de ate cinco dias üteis 

contados a partir da data do agendamento do servidor. 

5 12 A licença de que trata o caput deste artigo somente será deferida se a 
assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada 

simultanearnente corn o exercIcio do cargo, o que deverá ser apurado 
através de acompanharnento social. 

§ 22  Na hipOtese de licença por motivo de doença em pessoa da famIlia, o 

atestado medico deverá consignar tarnbém o norne do familiar do 

servidor, a relação de parentesco entre estes e a imprescindibilidade da 

assistência direta a ser prestada pet o servidor. 

§ 32 Caso a pessoa assistida seja dependente de rnais de urn servidor 
püblico efetivo, somente poderá ser concedida Iicença para urn deles. 

§ 42 0 servidor püblico que descumprir o prazo descrito no caput deste 

artigo terá o benefIcio concedido apenas a partir da data do agendamento 

da perIcia rnédica oficial. 

Art. 22A Iicença por rnotivo de doença em pessoa da famIlia será 
concedida corn vencirnento ou remuneraçäo pelo prazo rnáxirno de ate 

urn (01) mês e, se prorrogada, a depender das justificativas apresentadas 
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pelo servidd?,thediante avaliaçâo da perIcia oficial do HB SAUDE e de 

laudo emitido pelo acompanharnento social, corn os seguintes descontos: 

- de 1/3 (urn terco) quando exceder a 01 (urn) rnês; 

II - de 2/3 (dois terços) quando exceder a 03 (três) meses; 

III - sern vencirnento do sétimo ao vigésirno rnês. 

§ 1 2  0 acompanharnento social da Prefeitura Municipal de SeverInia 

sornente será realizado dentro dos lirnites territorlais de Severmnia. 

§ 22 Quando houver necessidade de acornpanhamento social fora dos 
lirnites territoriais de SeverInia, o servidor deverá apresentar junto a 

Divisâo de Recursos Hurnanos a laudo medico e o laudo de 

acompanhamento social, ernitic los por profissionais legalmente 
habilitados. 

Art. 23 Concedlda a licença médica, as servidores não farâo jus, durante o 
perlodo de afastarnento, a qualquer tipo de verbas indenizatórias. 

CapItulo IV 

DAS DlsposlcOEs FINAlS 

Art. 24 Não serão concedidas licença para tratarnento de saüde ou licença 

por motivo de doença em pessoa da familia a servidores póblicos efetivos 

que estejam em gozo dos afastarnentos previstos no artigo 87 e 93, da Lei 
Complementar Municipal n 2  1.673. de 03 de outubro de 2006 (Estatuto 

dos Funcionérios PUblicos do MunicIpio de Severmnia). 

Art. 25 Os servidores que, na data da publicaçâo deste Decreto, estiverem 

em licença por motivo de doença em pessoa da farnIlia, terão que retornar 

ao serviço ern 30 dias ou ao final do prazo da licença concedida, se este for 

menor. 

Art. 26 0 disposto neste Decreto não se aplica aos servidores 

exclusivamente de cargo em comissão, aos empregados pübl 
contratados por tempo determinado para atender necessidade 
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temporária de excepcional interesse pOblico, tendo em vista se 

submeterem as regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). 

Art. 27A Divisâo de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

SeverInia, poderã sugerir ao Prefeito Municipal normas complementares a 

este Decreto. 

Art. 28 0 descumprimento das normas deste Decreto sujeitará o servidor 

As penalidades disciplinares previstas na Lei Complemental -  Municipal 
nc 1.673, de 03 de outubro de 2006 (Estatuto dos Funcionários Püblicos 

do MunicIpio cle SeverInia). 

Art. 29 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçâo. 

Art. 30 Ficam revogadas as disposiçôes em contrário. 

SeverInia, 08 de junho de 2018. 

Nola  MONDY-11MIAN 

Prefeito 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente 

provi o registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial 

Eletrônico desta Municipalidade. 

r . 

ELIANATS&MGIATO 
Escrituraria 
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