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INSTRUÇÃO NORMATIVA SRH Nº 006/2014 

 

Versão: 02 

Aprovação em: 22/12/2014 

Ato de aprovação: Decreto n° 522/2014 

Unidade Responsável: Sistema de Recursos Humanos 

 

CAPÍTULO I 

DA FINALIDADE 

 

Art. 1º - Dispor sobre as rotinas e procedimentos para a concessão de licenças para 

tratamento de saúde, maternidade e para acompanhamento de familiar aos servidores 

efetivos, comissionados e contratação por designação temporária desta Municipalidade. 

 

CAPÍTULO II 

DA ABRANGÊNCIA 

 

Art. 2º - Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal e do 

Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Teresa – ES. 

 

CAPÍTULO III 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 3º - Dentre as atividades desempenhadas pelo Setor de Recursos Humanos, conceituam-

se os seguintes termos: 

I. Licença para Tratamento de Saúde: Concedido ao servidor que com problemas de 

saúde e que necessita se ausentar de suas atividades por mais de 15 (quinze) dias, 

mediante comprovação médica. 
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II. Licença à gestante: licença de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da 

remuneração. Esta licença poderá ser prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, 

mediante solicitação da servidora através de requerimento protocolado. 

III. Licença por acidente em Serviço: Concedido ao servidor que sofreu acidente de 

trabalho e que necessita se ausentar de suas atividades por mais de 15 (quinze) dias, 

mediante comprovação médica. 

IV. Licença por motivo de doença em pessoa da família: concedido ao servidor efetivo 

por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente 

ou descendente mediante comprovação médica. Nos primeiros 60 (sessenta) dias a 

licença será concedida sem prejuízo da remuneração, sendo reduzida a partir desses 

dias gradativamente conforme Art. 108 da Lei Municipal n° 1.800/2007. 

V. Atestado Médico: Documento de conteúdo informativo, exarado somente por médico 

ou odontólogo onde afirmam a veracidade dos fatos, com a finalidade específica de 

justificar a ausência do servidor ao serviço, por motivo de doença, para não ocasionar 

a perda da remuneração correspondente.  

 

CAPÍTULO IV 

DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 4º - A presente Instrução Normativa integra um conjunto de ações, de responsabilidade 

das Secretarias Municipais no fornecimento das informações necessárias e do Setor de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa no que concerne a concessão 

das licenças para tratamento de saúde, maternidade, acidente em serviço e por motivo de 

doença em pessoa da família, sobre o qual dispõem os artigos 103 a 108 da Lei Municipal nº 

1.800/2007 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Teresa) e Legislação 

Previdenciária Nº 8.213, 24 de Julho de 1991. 
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CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 5º - Compete às unidades envolvidas na presente Instrução Normativa: 

I. Manter a Instrução Normativa ao alcance de todos os funcionários das Unidades; 

II. Cumprir e zelar para que todos cumpram a Instrução Normativa, em todos os seus 

termos. 

 

Art. 6º - São responsabilidades do Setor de Protocolo: 

I. Verificar se a data do protocolo está de acordo com a legislação; 

II. Verificar a autenticidade do atestado (atestado ou laudo médico original). 

 

Art. 7° - São responsabilidades do Setor de Recursos Humanos: 

I. Controlar os atestados apresentados pelos servidores e manter o cadastro no sistema 

da folha e pasta funcional sempre atualizados; 

II. Em caso de necessidade, agendar perícia médica no INSS para concessão de auxílio 

doença; 

III. Em caso de acompanhamento de familiar, encaminhar servidor para acompanhamento 

social para comprovação da necessidade, através de laudo social emitido pela 

assistente social. 

 

Art. 8º - São responsabilidades dos servidores: 

I. Protocolar o atestado médico original no prazo estipulado pela portaria CGAB 088/2008; 

II. Se apresentar na consulta com o médico do trabalho ou perícia médica no INSS, em 

caso de necessidade, no dia agendado; 

III. Em caso de licença para acompanhamento de familiar, comparecer na reunião 

agendada pela assistente social para emissão de laudo; 

IV. Entregar toda a documentação necessária quando houver necessidade de gozar 

quaisquer licenças; 
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V. Observar os prazos e se apresentar no local de trabalho na data correta após o término 

da licença para avaliação do médico do trabalho para concessão do retorno ao trabalho; 

VI. Em caso de prorrogações, solicitar com no mínimo 01 mês de antecedência. 

 

Art. 9º - São responsabilidades da Procuradoria Jurídica: 

I. Avaliar a legalidade da concessão da licença. 

 

Art. 10 - São responsabilidades do Setor de Medicina do Trabalho: 

I. Controlar todos os atestados médicos e avaliar a situação do servidor; 

II. Fazer análise do retorno ao trabalho do servidor no prazo estipulado por lei. 

  

CAPÍTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 11 - São procedimentos para a concessão da Licença para Tratamento de Saúde: 

 

I. O servidor, ou, na impossibilidade, pessoa por ele designada, dirigir-se-á ao Setor de 

Protocolo com atestado expedido pelo odontólogo ou médico assistente, prescrevendo 

a necessidade do afastamento por motivo de saúde, até o 2° (segundo) dia útil, após a 

data de emissão do atestado. É imprescindível o telefone para contato do servidor, 

onde deverá estar discriminado no processo no ato do protocolo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O atestado expedido pelo médico assistente deverá conter no mínimo 

as seguintes informações: 

a. Motivo de afastamento, com o Código Internacional de Doença CID; 

b. Quantidade de dias prescritos. 

c. Data de início de afastamento. 

d. Data, nome, assinatura e número de inscrição do médico assistente no 

Conselho Regional de Medicina (CRM). 
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II. O Setor de Protocolo deverá verificar a autenticidade do documento (laudo ou atestado 

originais ou se contém rasuras) e se a data do protocolo do atestado está de acordo 

com a legislação. Logo após, encaminhará o processo a secretaria responsável pelo 

servidor para ciência e providências a seu cargo. 

III. A secretaria após tomar ciência do afastamento do servidor, deverá encaminhar o 

processo ao Setor de Recursos Humanos em até 24 (vinte e quatro) horas úteis.  

IV. O Setor de Recursos Humanos receberá os atestados a fim de verificar se os dias de 

afastamento estão descritos nos atestados de frequência, além de controlar os 

atestados apresentados e cadastrá-los no sistema de folha de pagamento e fazer 

anotações na ficha funcional do servidor; 

V. Afastamentos inferiores a 05 (cinco) dias deverão ser arquivados na pasta funcional do 

servidor. 

VI. Quando a quantidade de dias de afastamento atestada pelo médico assistente for 

superior ou igual a 05 (cinco) dias, concomitantes, ou não, o Setor de Recursos 

Humanos deverá encaminhar o processo para o Setor de Medicina do Trabalho para o 

médico do trabalho homologar o Atestado.  

VII. A apresentação ao médico do trabalho dar-se-á por meio de agendamento de horários, 

com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência, através de telefone (27) 3259-3884 ou 

e-mail do Setor de Medicina do Trabalho (medicinadotrabalho@santateresa.es.gov.br). 

Caberá ao Setor de Recursos Humanos agendar a consulta com o médico do trabalho 

e comunicar a secretaria de referência do servidor. 

VIII. Se dentro de 60 (sessenta) dias, ocorrer afastamentos superiores a 15 (quinze) dias, 

concomitantes ou não, pelo mesmo motivo de doença, caberá o Setor de Recursos 

Humanos agendar a perícia médica junto ao INSS a partir do 16º dia de afastamento. 

O servidor, ou, na impossibilidade, pessoa por ele designada, dirigir-se-á ao Setor de 

Recursos Humanos a fim de requerer a documentação a ser apresentada no INSS, 

bem como, apresentar o laudo médico do especialista que será encaminhado à perícia. 

IX. Caberá ao servidor apresentar no Setor de Recursos Humanos, o laudo pericial 

concessório do auxílio-doença, expedido pela Agência de Previdência Social. 
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X. Na hipótese de ser necessária a prorrogação do benefício, caberá ao servidor munido 

com laudo do especialista procurar o Setor de Recursos Humanos antes de vencer o 

prazo do benefício para solicitar prorrogação. 

XI. Cessado o benefício do auxílio-doença competirá ao Setor de Recursos Humanos 

agendar o Retorno ao Trabalho junto ao Setor de Medicina do Trabalho, antes do 

servidor retornar ao trabalho. 

XII. Se o servidor retornar ao trabalho após alta do INSS e se dentro de 60 (sessenta) dias, 

o servidor afastar-se novamente pelo mesmo motivo da doença referente ao benefício 

anterior, o mesmo deverá ser encaminhado ao INSS. 

XIII. Observar os prazos de términos e solicitar ou encaminhar servidor, em caso de 

necessidade, a prorrogação da licença; 

XIV. Efetuar os pagamentos dos vencimentos conforme a legalidade. 

 

Art. 12 - São procedimentos para Licença Maternidade: 

 

I. A servidora, ou, na impossibilidade, pessoa por ela designada, dirigir-se-á ao Setor de 

Protocolo com Laudo do Médico Assistente, prescrevendo a necessidade de 120 

(cento e vinte) dias de licença maternidade, até o 2° (segundo) dia útil, após a data de 

emissão do atestado. É imprescindível o telefone para contato do servidor, onde 

deverá estar discriminado no processo no ato do protocolo. 

II. O Setor de Protocolo deverá verificar a autenticidade do documento (laudo ou atestado 

originais ou se contém rasuras) e se a data do protocolo do atestado está de acordo 

com a legislação. Logo após encaminhará o processo a secretaria responsável pelo 

servidor para ciência e providências a seu cargo. 

III. A secretaria após tomar ciência do afastamento do servidor, deverá encaminhar o 

processo ao Setor de Recursos Humanos em até 24 (vinte e quatro) horas úteis.  

IV. O Setor de Recursos Humanos receberá o atestado a fim de verificar se os dias de 

afastamentos estão descritos nos atestados de frequência, além de controlar e 
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cadastrar no sistema de folha de pagamento e fazer anotações na ficha funcional do 

servidor; 

V. No caso da servidora admitida em caráter temporário e o término do afastamento for 

superior ao termo final do contrato, haverá prorrogação da data de término do contrato 

até o 5° (quinto) mês contados a partir da data do parto. Ressalta-se que a servidora 

gozará de estabilidade de emprego desde o início da gestação até o 5° (quinto) mês 

contados a partir da data do parto. 

VI. A servidora em cargo de provimento efetivo poderá solicitar prorrogação por mais 60 

(sessenta) dias, mediante solicitação da servidora através de requerimento 

protocolado. 

VII. Cessado o benefício da Licença Maternidade competirá ao Setor de Recursos 

Humanos agendar o Retorno ao Trabalho junto ao Setor de Medicina do Trabalho, 

antes da servidora retornar ao trabalho. 

VIII. Observar os prazos de términos e solicitar ou encaminhar servidor, em caso de 

necessidade, a prorrogação da licença; 

IX. Efetuar os pagamentos dos vencimentos conforme a legalidade. 

 

Art. 13 - São procedimentos para Licença por motivo de doença em pessoa da família: 

I. O servidor, ou, na impossibilidade, pessoa por ele designada, dirigir-se-á ao Setor de 

Protocolo com o atestado de acompanhante, até o 2° (segundo) dia útil, após a data de 

emissão do atestado. É imprescindível o telefone para contato do servidor, onde 

deverá estar discriminado no processo no ato do protocolo. 

II. O Setor de Protocolo deverá verificar a autenticidade do documento, se contém rasuras 

e se a data do protocolo do atestado está de acordo com a legislação. Logo após, 

encaminhará o processo a secretaria responsável pelo servidor para ciência e 

providências a seu cargo. 

III. A secretaria após tomar ciência do afastamento do servidor, deverá encaminhar o 

processo ao Setor de Recursos Humanos em até 24 (vinte e quatro) horas úteis.  
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IV. O Setor de Recursos Humanos receberá o processo e encaminhará o servidor para 

acompanhamento social para comprovação da necessidade, através de laudo social 

emitido pela assistente social. A licença será deferida se a assistência direta do 

servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício 

do cargo, o que deverá ser apurado, através de acompanhamento social. 

V. Cessado o benefício da Licença competirá ao Setor de Recursos Humanos agendar o 

Retorno ao Trabalho junto ao Setor de Medicina do Trabalho, antes da servidora 

retornar ao trabalho. 

VI. Observar os prazos de términos e solicitar ou encaminhar servidor, em caso de 

necessidade, a prorrogação da licença; 

VII. Efetuar os pagamentos dos vencimentos conforme a legalidade. 

 

CAPÍTULO VII 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 14 - Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de 

negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa. 

 

Art. 15 - Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

esclarecida junto ao Setor de Recursos Humanos e Controladoria Interna da Prefeitura 

Municipal de Santa Teresa. 

 

Art. 16 - Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

Santa Teresa – ES, 22 de dezembro de 2014.  
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SERVIDORA PROTOCOLO SECRETARIA RH PJUR CGAB

FLUXOGRAMA DA CONCESSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

SIM

NÃO

INÍCIO

Protocola atestado 

de 120 dias

Entrega 

requerimento para 

preenchimento

Preenche 

requerimento e 

entrega

Monta processo e 

encaminha

Dá ciência e 

encaminha

Faz cadastro no sistema e 

aguarda o término da 

licença

Entra em contato com a 

servidora para prorrogar a 

licença por mais 60 dias.

Faltam 30 dias 

para término da 

licença?

A servidora é 

efetiva?

Deseja 

prorrogar?

Faz requerimento e 

entrega a servidora para 

assinatura

Preenche 

requerimento e 

entrega

Monta processo e 

encaminha

Encaminha para 

análise jurídica

1

1

Solicita 

informações 

sobre a licença da 

servidora

Encaminha as informações 

solicitadas

2

2

Emite parecer e 

encaminha para 

autorização

Autoriza e 

encaminha para 

providências

3

3

Faz portaria e 

encaminha para 

assinatura

Assina e devolve

Publica a portaria, informa a 

servidora e altera cadastro 

no sistema

Controla a data final da 

licença

Acabou a 

licença?

Encerra o processo e arquiva 

em pasta funcional e faz 

anotações na ficha da 

servidora

Arquiva

FIM

Encaminha para o medico do 

trabalho para realizar o 

retorno ao trabalho 
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SERVIDOR PROTOCOLO SECRETARIA RH MEDICINA DO TRABALHO

 FLUXOGRAMA PARA APRESENTAÇÃO DO ATESTADO MÉDICO/AUXÍLIO DOENÇA

SIM

NÃO

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

SIM

INÍCIO

Protocola atestado

Entrega requerimento para 

preenchimento

Preenche requerimento e 

entrega

Monta processo e encaminha

Dá ciência e encaminha Verifica dias de afastamento

São 

inferiores a 

5 dias?

Cadastra atestado 

no sistema e 

arquiva processo 

em pasta funcional 

e faz anotações

Encaminha para análise Agenda consulta com servidor

Faz análise e encaminha parecer

Necessita do 

auxilio 

doença?

Marca perícia via internet e 

informa data a servidor

Vai na perícia e recebe parecer e 

encaminha documento com 

informações

Recebe documento

2

2

Será fornecido 

o benefício?

Altera cadastro no sistema e 

aguarda término da licença

Controla data final das licenças

Está 

próximo do 

final?

FIM

Solicita a prorrogação da 

licença via internet e 

informa servidor

Arquiva
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SERVIDOR PROTOCOLO SECRETARIA RH SMAS

FLUXOGRAMA DA LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR

INICIO

Protocola atestado 

p/ acomp. familiar

Entrega o 

requerimento 

para 

preenchimento

Preenche 

requerimento e 

entrega

Monta processo e 

encaminha

Dá ciência e 

encaminha
Encaminha para estudo social

Faz  estudo social e 

encaminha

Está de 

acordo?

Concede a licençaIndefere o pedido

Controla a data do 

retorno e verica 

prazos de redução 

do salário

Vai 

prorrogar a 

licença?

Encerra processo, arquiva em 

pasta funcional e faz anotações na 

ficha do servidor.

Arquiva

FIM

1

1

SIMNÃO

NÃO
SIM

 


