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DECRETO N.º 129/2019 
   

 

“DISPÕE SOBRE NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE 

ATESTADOS MÉDICOS, LICENÇAS POR MOTIVO DE DOENÇA EM 

PESSOA DA FAMÍLIA, E LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

    O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de 

Minas Gerais, no uso de atribuições legais de seu cargo, considerando 

o disposto nos artigos 73, 98, 99 e seus incisos da Lei Orgânica 

do Município de Visconde do Rio Branco, considerando a necessidade de 

regulamentar as normas acerca da apresentação de atestados médicos, 

licenças por motivo de doença em pessoa da família e licença por 

acidente em serviço. 

 

DECRETA: 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 1º. Ficam regulamentados os procedimentos médicos-periciais e de 

saúde ocupacional das Secretarias da Prefeitura Municipal de Visconde do 

Rio Branco, no âmbito da Administração Direta, nos termos deste Decreto. 

 

Art. 2º. O atendimento aos servidores públicos, ativos, bem como aos 

empregados públicos da Administração Direta, será realizado de acordo 

com as disposições contidas neste decreto.  

 

Parágrafo único: Para efeitos deste Regulamento considera-se:  

 

I – O Departamento de Recursos Humanos, órgão da Administração Pública 

Municipal, é responsável pela documentação para a realização das 

perícias médicas;  

 

II – A perícia oficial pode ser conceituada como o ato administrativo 

que consiste na avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à 

capacidade laboral, realizada na presença do servidor, por médico 

formalmente designado. A perícia médica oficial produz informações para 

fundamentar as decisões da Administração no tocante ao disposto na Lei 

Complementar 36/2014; 

 

III - Incapacidade Laborativa: é a impossibilidade de desempenhar as 
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atribuições laborativas para a função habitual, advindas de alterações 

médicas, físicas ou mentais, decorrentes de doenças ou acidentes. Para 

avaliação da incapacidade, deve-se considerar o agravamento da doença, 

bem como o risco à vida do servidor ou de terceiros. O conceito de 

incapacidade deve compreender em sua análise os seguintes parâmetros: o 

grau, a duração e a abrangência da tarefa desempenhada;  

 

IV - Invalidez: é a incapacidade laborativa total, permanente, 

insuscetível de recuperação ou readaptação profissional, em consequência 

de doença ou acidente. A incapacidade permanente ou invalidez acarreta a 

aposentaria, por tornar o servidor incapaz de realizar a atividade 

laboral para qual foi admitido por intermédio de concurso público;  

 

V - Readaptação Funcional: é o conjunto de medidas que visa o 

aproveitamento compulsório do servidor, portador de inaptidão e/ou 

restrições definitivas em atividade laborativa anteriormente exercida; 

 

 

DO AFASTAMENTO POR MOTIVO DE ATESTADOS MÉDICOS 

 

 

Art. 3º.  A impossibilidade de comparecimento ao serviço por problemas 

de saúde do servidor, por período de até 15 (quinze) dias, deverá ser 

justificada pela apresentação de atestado médico ou odontológico, que 

declare a incapacidade laborativa do servidor, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas úteis a partir do início da ausência, o qual deverá ser 

analisado pelo: 

 

I - Departamento de Recursos Humanos, independente de perícia, quando se 

tratar de atestados médicos ou odontológicos de até 03 (três) dias de 

incapacidade laborativa; 

 

II - Departamento de Recursos Humanos, remetendo-se à Médico perito 

designado, quando se tratar de atestados médicos ou odontológicos 

superiores a 03 (três) dias de incapacidade laborativa. 

 

§ 1º - O servidor que apresentar mais de um atestado médico ou 

odontológico de até 03 (três) dias de incapacidade laborativa, no 

período de 30 (trinta) dias, deverá receber o mesmo tratamento do inciso 

II deste artigo e na ocasião da perícia médica deverá apresentar todos 

os atestados médicos desse período, ainda que tenham sido analisados 

pelo Departamento de Recursos Humanos. 

 

§ 2º - O relatório médico será fornecido pela unidade de inspeção e  
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perícia médica ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo máximo de 

até 72 (setenta e duas) horas úteis após a realização da perícia 

médica. 

 

§ 3º - Os atestados médicos deverão ser emitidos obrigatoriamente por 

profissional médico ou odontólogo, sendo que nos atestados deve constar 

de forma legível: 

 

I - nome completo do servidor; 

 

II - número de dias de afastamento (numérico e por extenso);  

 

III - data do atestado; 

 

IV - carimbo profissional (contendo nome e número do registro do 

conselho de classe do profissional que efetuou o atendimento: Conselho 

Regional de Medicina - CRM ou Conselho Regional de Odontologia - CRO); 

 

V - local do atendimento; e 

 

VI - assinatura do emitente. 

 

§ 4º - Declarações de consultas não serão aceitas como atestados médicos 

para justificativa de faltas ao trabalho, sendo aceitas apenas para fins 

de justificativa de atraso no início da jornada de trabalho ou saídas 

antecipadas. 

 

§ 5º - Os atestados médicos deverão ser entregue exclusivamente no 

Departamento de Recursos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 

após sua emissão. Após o prazo de vencimento das 48 horas (quarenta e 

oito) contará como faltas os dias de atraso. 

 

Art. 4º. Ao servidor que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 

quinze dias será devido o auxílio-doença, sob responsabilidade do Fundo 

Municipal de Previdência-FUMPREV ou Instituto Nacional da Previdência 

Social (INSS), conforme previsto em legislação vigente. 

 

Art. 5º. O servidor afastado pela apresentação de atestado médico fica 

obrigado, sob pena de computar-se como faltas injustificadas ao 

trabalho, à submeter-se a exame, tratamento     e processo de 

reabilitação profissional, exceto o tratamento cirúrgico e transfusão 

sanguínea, que são facultativos. 
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Art. 6º. Para a habilitação à perícia médica, o servidor deverá se 

apresentar junto ao Departamento de Recursos Humanos do Município, com 

os seguintes documentos: 

 

I - atestado(s) médico(s) ou odontológico(s) que comprove(m) a 

necessidade do afastamento. 

 

Art. 7º. Para a realização da perícia médica, o servidor deverá se 

apresentar no local determinado pelo Departamento de Recursos Humanos do 

Município, com os seguintes documentos: 

 

I - exames, laudos, receitas médicas e medicação, bem como parecer do 

médico assistente que comprovem tratamento de saúde; 

 

II - documento de identificação oficial. 

 

Art. 8º. A perícia médica será realizada em local determinado pelo 

Departamento de Recursos Humanos do Município. 

 

Parágrafo Único - Em casos de internamento, deverá ser apresentado ao 

Departamento de Recursos Humanos, por membro da família ou pessoa 

responsável, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas úteis, do início 

da ausência, além de atestado médico, declaração do estabelecimento 

hospitalar onde se encontra internado o servidor, a fim de que sejam 

tomadas as medidas necessárias para a realização da perícia médica. 

 

 

Art. 9º. Nos casos de tratamento programado, em que o servidor terá que 

se deslocar para fora do Município, o mesmo deverá requerer prorrogação 

de prazo para perícia médica, antes do início de sua ausência ao 

trabalho e apresentar-se ao local determinado pelo Departamento de 

Recursos Humanos do Município, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

úteis de seu retorno ao Município. 

 

Art. 10. À critério do Departamento de Recursos Humanos, a inspeção 

poderá ser realizada na residência do servidor.  

 

Art. 11. O servidor em trânsito, ou cedido para fora do Município de 

Visconde do Rio Branco, portador de doença que o impossibilite de 

retornar, deverá solicitar a realização de Junta Médica Oficial na 

localidade em que se encontra, a qual emitirá laudo que será encaminhado 

ao Departamento de Recursos Humanos do seu órgão de origem, para 

avaliação e conclusão. 
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Art. 12. Quando constatado pela pericia médica oficial a necessidade de 

ajustamento funcional durante o tratamento ou incapacidade laborativa, o 

servidor deverá ser reavaliado pelo(a) perito(a), no prazo de 30 

(trinta) dias ou outro período a critério do profissional responsável. 

 

Parágrafo Único: O servidor que após passar pela perícia médica, for 

considerado apto para retornar ás suas atividades, caso não volte a 

desempenha-las imediatamente, terá computada falta injustificada em seu 

controle ponto mensal. 

 

Art. 13. A validade do atestado médico será sustada quando: 

 

I - o servidor, comprovadamente, não se submeter ao tratamento 

indispensável à sua recuperação; 

 

II - for comprovado o exercício de alguma atividade laborativa e/ou 

incompatível com o seu estado de saúde no decurso de validade do 

atestado médico; 

 

III - não for comprovada a patologia que originou o afastamento; 

 

IV - constatado em perícia médica que o pedido de afastamento não 

justifique a ausência do trabalho podendo ser conciliado o tratamento 

com o exercício das atividades laborativas; e 

 

V -  o servidor não comparecer à perícia médica agendada pelo 

Departamento de Recursos Humanos. 

 

Art. 14.  A critério da perícia médica oficial do município, os 

servidores que apresentarem número de atestados médicos cujo somatório 

total seja superior a 15 (quinze) dias, consecutivos ou não, no prazo 

ininterrupto de 03 (três) meses, poderão ser convocados para 

comparecimento à perícia médica quando da necessidade de novos 

afastamentos por problemas de saúde, e nesses casos deverão apresentar 

padrão de quesitos, preenchido pelo profissional assistente, o que dará 

subsídios para melhor acompanhamento do tratamento e recuperação, bem 

como à realização de perícia médica. 

 

Art. 15. Se uma nova licença médica for concedida no interstício de 60 

(sessenta) dias do término de outra, pelo mesmo motivo, será considerada 

como prorrogação da licença médica anterior. 
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Art. 16. Findo o prazo da licença, o servidor poderá ser submetido à 

nova inspeção médica pericial que concluirá pelo retorno ao serviço, ou 

pela prorrogação da licença, ou pela aposentadoria por invalidez, com 

proventos proporcionais ou integrais, quando se tratar de acidente em 

serviço, doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 

especificada em lei.  

 

Parágrafo único. O laudo somente concluirá pela aposentadoria por 

invalidez quando não houver capacidade laborativa residual que permita 

readaptação profissional do servidor. 

 

 

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA 

 

Art. 17.  Através do atestado ou declaração médica, poderá ser concedida 

licença ao servidor, por motivo de doença do cônjuge, pais, filhos e 

parentes por vínculo de afinidade, nos termos do art. 106 e Incisos da 

Lei Complementar 036, de 14 de novembro de 2014, mediante comprovação 

médica. 

 

§ 1º.  Nos casos de necessidade de acompanhamento de urgência/emergência 

do familiar, devidamente justificado, o departamento de recursos humanos 

deverá acionar o serviço social do Município, para que sejam tomadas as 

medidas cabíveis. 

 

§ 2º.  A licença somente será deferida se a assistência direta do 

servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com 

o exercício do cargo, ou ainda constatada a inexistência de outro 

familiar para acompanhamento do paciente, o que deverá ser acompanhado 

por meio de organismo de assistência social do Município e na falta 

deste, por profissional designado por aquele setor. 

 

§ 3º.  A licença será concedida, com a remuneração do cargo efetivo, até 

30 (trinta) dias, consecutivos ou não, podendo ser prorrogada com os 

seguintes descontos: 

 

I – de 1/3 (um terço) quando exceder de 01 (um) até 02 (dois) meses; 

 

II – de 2/3 (dois terços) quando exceder de 02 (dois) até 03 (três) 

meses; e 

 

III – sem remuneração a partir do 4º (quarto) mês. 
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§ 4º - Para verificação do direito à licença será contabilizado o número 

de dias já usufruídos nos últimos 365 dias a contar do início do pedido 

da nova licença. 

 

§ 5º - o servidor responsável legal, que presta efetiva assistência à 

pessoa excepcional, com comprovação clínica e/ou laboratorial, mediante 

avaliação e conclusão do sistema pericial do Município, poderá ter sua 

carga horária flexibilizada, conforme a situação, em até 50% (cinquenta 

por cento), sem prejuízo de sua remuneração mensal. 

 

§ 6º - Dar-se-á o remanejamento de posto de trabalho e flexibilização de 

carga horária formulada pelo servidor, por motivo de saúde comprovada 

por Perícia Oficial do Município, do servidor, cônjuge, companheiro, 

filho, tutelado, curatelado ou dependente econômico e pessoa excepcional 

condicionada à existência de vaga no local pretendido. 

 

§ 7º - Quando se tratar de afastamentos por motivo de doença em pessoa 

da família, por período de até 05 (cinco) dias, o servidor deverá 

apresentar declaração de acompanhamento constando nome do paciente e 

grau de parentesco emitido por profissional médico ao Departamento 

Pessoal do Município, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a 

partir do início da ausência. 

 

§ 8º - Nos casos de tratamento de urgência/emergência do familiar 

dependente, devidamente justificado, realizados no Município por período 

superior a 05 (cinco) dias, o servidor deverá acionar o Departamento de 

Recursos Humanos, no prazo de 48 horas do início de sua ausência do 

trabalho, enviando ao referido setor o padrão de quesitos 

correspondente. 

 

§ 9º - O servidor que apresentar mais de um atestado médico de 

acompanhamento de familiar de que trata este artigo, inferior a 05 

(cinco) dias no período de 30 (trinta) dias corridos, deverá receber o 

mesmo tratamento previsto no Parágrafo Sexto deste artigo. 

 

§ 10 - Para a concessão desta licença, é imprescindível a presença do 

servidor e quando solicitado, também a do familiar doente no local 

indicado pelo Departamento de Recursos Humanos do Município. 

 

§ 11 - Após o parecer favorável do serviço social, o servidor deverá 

submeter-se ao deferimento do médico perito oficial do Município para 

concessão da licença de que trata este artigo e definição do período de 

afastamento. 
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§ 12 - Nos casos de tratamento programado, em que o servidor terá que se 

deslocar para fora do Município para acompanhamento do familiar doente, 

o mesmo deverá requerer prorrogação de prazo para perícia médica, antes 

do início de sua ausência ao trabalho e apresentar-se à sede do Setor de 

Recursos Humanos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis de seu 

retorno ao Município. 

 

Art. 18. Não será permitido o abono integral de faltas referente a 

atestados ou declarações de acompanhamento de pessoa doente da família 

do servidor apresentados fora do prazo previsto neste decreto, sendo as 

mesmas descontadas na fração de 1/30 avos por dia de falta, não se 

computando os descontos semanais remunerados previstos na Lei 

Complementar nº 036/2014. 

 

DA LICENÇA POR ACIDENTE EM SERVIÇO, DOENÇA PROFISSIONAL OU DOENÇA EM 

SERVIÇO 

 

Art. 19. Será licenciado, com remuneração integral, o servidor 

acidentado em serviço, acometido de doença profissional ou doença em 

serviço. 

 

Art. 20.  Acidente em serviço é aquele que ocorre no exercício do 

trabalho a serviço da Administração Pública, provocando dano físico ou 

mental, que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou 

temporária, da capacidade para o trabalho. 

 

Art. 21.  A prova do acidente será feita mediante emissão de comunicação 

de acidente em serviço, apresentação do boletim de ocorrência, quando 

for o caso, e relatório circunstanciado, elaborado pelo chefe do setor 

ou pelo servidor que presenciou o acidente (testemunha), que deverão ser 

apresentados ao Departamento de Recursos Humanos do Município, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, contados do incidente. 

 

Art. 22.  A comunicação do acidente em serviço deverá ser preenchida 

pelo Departamento de Recursos Humanos, mediante informação do próprio 

servidor ou chefia imediata, ou ainda por servidor que presenciou o 

acidente (testemunha). 

 

Art. 23. No caso do acidente em serviço resultar em óbito do servidor, a 

chefia imediata deverá comunicar o fato, imediatamente, à autoridade 

policial e ao Departamento de Recursos Humanos. 
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DA REVERSÃO  

 

Art. 24. A reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por 

invalidez, quando, por Junta Médica Oficial, ficar comprovada a sua 

reabilitação, tornando insubsistentes os fundamentos de concessão da 

aposentadoria.  

 

§1°. A Junta Médica Oficial poderá requisitar outros exames que julgar 

necessários para a aferição da capacidade laborativa do servidor. 

 

§2°. O pedido somente poderá ser interposto após o prazo mínimo de 01 

(um) ano, da publicação da aposentadoria do servidor no Informativo 

Municipal de Visconde do Rio Branco, e poderá ser realizado uma vez a 

cada ano;  

 

§3°. A reversão dar-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua 

transformação, sem restrições laborais.  

 

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ  

 

Art. 25. A aposentadoria por invalidez é garantida ao servidor que, 

estando ou não em licença para tratamento saúde, for considerado incapaz 

de ser readaptado ao exercício das atividades do cargo.  

 

§1°. A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 

da condição de incapacidade, mediante avaliação da Junta Médica Oficial.  

 

§2°. Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao 

tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, 

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conforme 

especificado na legislação do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Visconde do Rio Branco.  

 

§3º. O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a 

publicação do ato da aposentadoria será considerado como prorrogação de 

licença, o qual não poderá ser superior a 60 (sessenta) dias.  

 

§4°. O laudo da Junta Médica Oficial não pode se referir ao nome ou 

natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por 

acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças 

especificadas na legislação do Regime Próprio de Previdência dos 

Servidores Públicos do Município de Visconde do Rio Branco.  
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Art. 26. Se a aposentadoria por invalidez for decorrente de acidente em 

serviço, deverá constar em arquivo médico cópia do processo de 

sindicância instaurado por ocasião do acidente. 

 

DA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES  

 

Art. 27. Nos casos de dúvida sobre a sanidade mental do servidor que 

esteja respondendo ou não a processo administrativo disciplinar, a 

Comissão Processante ou o Departamento de Recursos Humanos, deverá 

propor à autoridade competente que ele seja submetido a exame pela Junta 

Médica Oficial, da qual participe pelo menos 01 (um) médico psiquiatra.  

 

Parágrafo único. A Junta Médica Oficial poderá solicitar que o servidor 

indiciado seja submetido à avaliação psicossocial. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 28.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se todas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 

024/2013.  

 

 

 

Visconde do Rio Branco, 16 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 

http://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/

