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DECRETO W68/2018
DE 20 DE JULHO DE 2018
Define procedimentos de
- controle licença medics e dá

outras providências.

Prefeito do
JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA,
Município de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, usando
das atribuições legais de seu cargo.

Considerando, a grande incidência de apresentação
de atestados médicos e declarações, por parte dos
servidores deste ente público, e •,com isto "causando
prejuízos, transtornos de ordem administrativa, no
atingimento de metas básicas da prestação de 'serviços
essenciais à omunidade macedense.
•
Considerando, que o corpo gerencial deste ente
tem o Poder, Dever, de combater os excessos, ora em comento
e assim viabilizando um melhor serviço à nossa comunidade.
Considerando, que com a contribuição mútua do
corpo administrativo e dos nossos servidores em geral,
iremos fazer sucesso gerencial e consequente satisfação a
nossa 'comunidade, como também gerar um maior nível de
reciprocidade e compromisso pelos os nossos servidores
municipais.
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DECRE TA
ART. 1° - Os departamento e demais gestores
municipais, tem o PODER, DEVER, de acompanhar, fiscalizar e.
fazer cumprir a .carga horária estipulada nesta
municipalidade e, acaso não comparecendo os servidores às
suas atividades, deverá ser avisado o RECURSOS HUMANOS a
sua FALTA, justificável ou não, e em seguida mantido um
diálogo pessoal a respeito de suas faltas costumeiras, como
também sendo encaminhado ao Departamento de Recursos
Humanos, ,para proceder-se o registro do(s) fato(s)
acontecido(S).
ART 2'. - Quando ó servidor municipal apresentar
atestado médico, justificando a sua ausência ao trabalho,
deverá apresentar o atesto medico direto no RECURSOS
HUMANOS como também analisar a motivação deste atestado,
através de análise criteriosa no âmbito do trabalho, e se
necessário, convocar o servidor para explicar tal atitude.
ART. 3°. Da Licença Médica: O servidor que tiver
que afastar do serviço por doença, deverá comprovar seu
estado de saúde e a justificativa de sua ausência, através
relatórios medicos contendo a descrição da doença e/ou CID.
O servidor deverá apresentar 'com seu atestado médico o
receituário medico e outrps comprovantes que entender
necessário ou for solicitado pelo Recursos Humanos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Serão consideradas para
licença médica, todas as doenças, inclusive aquelas
previstas no art. 207 do Estatuto do Servidor Municipal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: DA PERÍCIA MÉDICA: O atestado
medico sujeitará a sua validade o parecer do médico perito
designado pela Administração. Para fins de perícia, o
servidor• deverá apresentar todos os subsídios medicos que
comprovem sua patologia e incapacidade para o trabalho,
tais como,- por exemplo: atestados e relatórios médicos
contendo a descrição da doença e/ou CID, sugestão de tempo
de afastamento, prescrições e exames complementares;
comprovante de agendamentos.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos dos pedidos de
licença médica, que envolva complexidade relativa
intepretação_ da legislação pertinente e outras questões
técnicas, o Recursos HuManos poderá requerer parecer
jurídico e laudo técnico de profissionais competentes para
Fones: (14) 3767-1112 / 3767-1244 / 3767-1296 - Fax: 3767-1116
Rua Presidente Castelo Branco, 333 - Cep 18.745-000 - Coronel Macedo - SP •
E-mail: contabilidade@coronelmacedo.sp.gov.br- E-mail: gabinete.secretaria@coronelmacedo.sp.gov.br - site: www.coronelmacedo.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo
CNPJ: 46.634.192/0001-99
formalizar e fundamentar a decisão pela Autori
Superior.

Ec'

PARÁGRAFO QUARTO: O tempo das licenças médicas
sérá acumulativo, dentro de 60 (sessenta) dias, contados da
'terminação da anterior', conforme previsto no art. 186 do
Estatuto do Servidor Público Municipal.
ART. 4°- DAS CONSULTAS MÉDICAS: O servidor que
necessita de consulta médica, que não inclua no
procedimento da licença médica, deverá apresentar o
atestado, assinado pelo profissional "medico", com a
indicação do horário da consulta, não sendo aceito por
declaração de outro profissional, exceto com devida
justificativa_
PARAGRAFO PRIMEIRO - declaração médica que
demonstre a necessidade de acompanhamento pessoal do
servidor ao paciente devera vir acompanhada de relatório
paia demostrar sua necessidade do acompanhamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: No caso do pedido referente à
licença médica, o servidor estiver impossibilitado de
fazer, poderá ser encaminhado por seu representante.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os pedidos referentes à
licença médica ou a • comprovação da falta para consulta
médica, deverá ser encaminhado ao Departamento de Recursos.
Humanos pelo próprio servidor.
ARTIGO 5°- Serão consideradas.faltas justificadas
os seguintes;
a- Atestado medico
b- Atestado de acomPanhante
c-Atestado de dentista
d- Atestado de horas
e- Declaração de acompanhante.
f- Declaração de horas
g- Declaração
ART. 6' - O servidor que faltar com a verdade nos
atestados medicos e declarações estará sujeito as penas das
leis Penal G agtatutria.
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ART. 7' - 0 recebimento e a entrega dos atestnirslaffic
e declarações deverão ser feito mediante protocolo no
Departamento de Recursos Humanos no prazo máximo de até
TRÊS (3) DIAS ÚTEIS após sua emissão, sob pena de não
validade.
Art. 8° - Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se às disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Coronel Macedo aos 20 de julho de 2018

tNONI VEIGA
JOSE ROBERTO
PREFEITO MthiICIPAL

Registrada, publicada no Diário Oficial do Município e afixada no átrio da
Prefeitura Municipal de Coronel Macedo.

ndré a cido a Cruz
Chefe d& Govern Municipal
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