
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEREMOABO 
Estado da Bahia 
CNPJ: 13.809.041/0001-75
Rua Dr. José Gonçalves de Sá, 24 – Centro – Jeremoabo-BA. 
CEP: 48.540-000 Fone: (75) 3203-2106/2102 

DECRETO N.º 030/2019. 

“Nomeia a Junta Médica Oficial do 
Município de Jeremoabo, regulamenta o 
procedimento para realização de perícia 
médica, atestado médico e licença para 
tratamento de saúde, e dá outras 
providências”

O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JEREMOABO, ESTADO DA 
BAHIA, DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS, no uso de suas atribuições 
legais,  

CONSIDERANDO a necessidade premente de nomeação da Junta Médica 
Oficial do Município de Jeremoabo, bem como a sua regulamentação, 

CONSIDERANDO ainda, a necessidade de regulamentação referente à 
concessão de licença para tratamento de saúde dos servidores públicos 
municipais, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica criada na estrutura administrativa do Município de Jeremoabo,
a Junta Médica Oficial, composta por servidores públicos, efetivos ou não, 
sendo 03 (três) médicos. 

§ 1º Os servidores públicos que irão compor a junta médica oficial prevista 
no caput deste artigo serão nomeados através de Portaria do Prefeito 
Municipal.  

§ 2º Os médicos que integram a Junta Médica Oficial atuarão como peritos 
de forma individual, sendo sua decisão, depois de ratificada por mais um 
integrante, soberana sobre quaisquer atestados.  

Art. 2º Os médicos que compõem a Junta Médica terão competência para: 

I - ratificar atestado médicos apresentados pelos servidores públicos;  
II - emitir parecer em casos de pedido de invalidez para fins de 
aposentadoria ou auxílio doença e readaptação funcional; 
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III - avaliar a necessidade de afastamento para tratamento de saúde em 
pessoa da família, previsto na Lei Municipal nº 249/1998 do Estatuto dos 
Servidores Públicos Civis município de Jeremoabo; 
IV - avaliar a capacidade laborativa para admissão no serviço público para 
contrato temporário, nomeação para cargo de provimento em comissão ou 
nomeação para cargo efetivo, após aprovação em concurso público, 
podendo, nesses casos, ser realizada por um médico da Junta; 
V - avaliar a caracterização de acidente de trabalho e doença profissional. 

Parágrafo Único. Os atestados e pareceres tratados no inciso I, que forem 
emitidos por outros profissionais serão posteriormente remetidos à Junta 
Médica Oficial do Município. 

Art. 3º Considera-se profissional da Junta Médica Oficial, para fins deste 
Decreto, o profissional Médico regularmente inscrito no respectivo 
Conselho, nomeado por meio de Portaria específica. 

Art. 4º Os atestados médicos devem conter: 
I - motivo do afastamento; 
II - o nome do servidor;  
III - a assinatura do profissional assistente (médico) sobre o carimbo, 
constando nome completo e registro no Conselho Profissional, ou subscrito 
em receituário personalizado;  
IV - o tempo de afastamento concedido ao servidor; 
V - o CID (Código Internacional de Doença), caso seja autorizado pelo 
paciente, e 
VI - a data da emissão do atestado.  

Parágrafo único. Para a concessão de licença em pessoa da família, o 
servidor interessado deverá apresentar atestado ou laudo médico com as 
condições dispostas acima, além de comprovante de parentesco 
(identidade, certidão de nascimento/casamento, certidão de união estável
etc). 

Art. 5º Seguem abaixo, as orientações sobre as concessões de licenças 
para tratamento da própria saúde ou em pessoa da família, que deverão 
ser seguidas pelos servidores efetivos, contratados e comissionados, 
obrigatoriamente. 
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DOS SERVIDORES EFETIVOS 

Art. 6º O servidor efetivo do Município de Jeremoabo que se ausentar para 
tratamento de saúde por período igual ou inferior a 03 (três) dias 
consecutivos ou não, está dispensado de se submeter a perícia médica 
realizada pela Junta Médica Oficial, e seu afastamento das atividades 
laborais deverá ser autorizado pelo superior hierárquico de ofício ou através 
de pedido formal do servidor. 

Parágrafo Único. Nos casos do caput deste artigo, o servidor deverá 
comunicar seu superior hierárquico no prazo máximo de 24 horas e 
apresentar o atestado médico ao seu superior hierárquico e ao 
Departamento de Pessoal, mediante protocolo simples, no prazo máximo 
de 48 horas após o término da licença, sob pena de se caracterizar falta 
injustificada. 

Art. 7º O servidor efetivo que se ausentar para tratamento da própria 
saúde ou de pessoa da família por período igual ou superior a 04 (quatros) 
dias consecutivos, deverá apresentar o atestado médico ao seu superior 
hierárquico e ao Departamento de Pessoal, mediante protocolo simples, no 
prazo de 48 horas da sua concessão, requerendo a expedição do 
encaminhamento para Avaliação Médica Pericial a fim de que seja 
submetido à perícia médica oficial do Município. 

§ 1º Se pelo mesmo motivo (mesmo CID) o servidor apresentar vários 
atestados médicos dentro do período de 30 (trinta) dias e que somem mais 
de 04 (quatro) dias, deverá ser submetido à perícia médica, fazendo-se 
constar no encaminhamento para Avaliação Médica Pericial o histórico 
dessas licenças. 

§ 2º Em havendo impossibilidade de locomoção do servidor por tempo 
superior a 03 (três) dias, através de declaração de internação fornecida por 
unidade hospitalar e atestado do médico que o assistiu, ele poderá ser 
representado por seus ascendentes, descendentes, cônjuge ou 
companheiro. 

§ 3º Os processos de licença saúde dos servidores efetivos e por motivo de 
doença em pessoa da família deverão seguir o seguinte fluxo e prazos: 
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FLUXO PRAZO
Afastamento por até 03 (três) dias - o
servidor deverá entregar atestado médico 
original ao seu superior hierárquico e ao 
Departamento de Pessoal, mediante 
protocolo simples.

Até 48 horas após o termino 
da licença.

Afastamento por período acima de 03 
(três) dias - o servidor deverá entregar 
cópia do atestado médico, juntamente com 
o original ao seu superior hierárquico e ao 
Departamento de Pessoal.

Até 48 horas da data da 
concessão do atestado 
médico, mediante protocolo 
simples.

Não havendo impedimentos, o superior 
hierárquico ou servidor responsável, 
deverá emitir a guia de encaminhamento 
para realização da perícia médica.

Até 24 horas da data do 
protocolo de recebimento do 
atestado médico

Servidor deverá agendar a perícia através 
do seu superior hierárquico ou no 
Departamento de Pessoal.

Agendamento conforme 
data disponível na Junta 
Médica Oficial

§ 4º Se o superior hierárquico identificar a existência de impedimentos para 
a concessão da licença, deverá informar, por escrito, ao servidor sobre a 
impossibilidade da concomitância, não sendo possível, neste caso, o 
cancelamento do gozo de férias ou de outra licença para afastá-lo por 
motivo de licença médica. 

DOS SERVIDORES CONTRATADOS 

Art. 8º O servidor contratado que se ausentar por motivo de saúde por até 
15 (quinze) dias consecutivos deverá apresentar o atestado médico para 
seu superior hierárquico e ao Departamento de Pessoal, mediante protocolo 
simples, mas está dispensado de ser encaminhado à perícia médica pelo 
Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), o que ocorrerá apenas se o 
afastamento for por período igual ou superior a 16 dias. 

§ 1º O servidor contratado do Município de Jeremoabo que se ausentar para 
tratamento de saúde por período igual ou inferior a 03 (três) dias 
consecutivos ou não, está dispensado de se submeter a perícia médica 
realizada pela Junta Médica Oficial, e seu afastamento das atividades 
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laborais deverá ser autorizado pelo superior hierárquico de ofício ou através 
de pedido formal do servidor. 

§ 2º Nos casos do caput e do §1º, deste artigo, o servidor deverá comunicar 
seu superior hierárquico no prazo máximo de 24 horas e apresentar o 
atestado médico ao seu superior hierárquico e ao Departamento de Pessoal,
mediante protocolo simples, no prazo máximo de 48 horas após o término 
da licença, sob pena de se caracterizar falta injustificada. 

§ 3º O servidor contratado que se ausentar para tratamento da própria 
saúde ou de pessoa da família por período igual ou superior a 04 (quatros) 
dias consecutivos, deverá apresentar o atestado médico ao seu superior 
hierárquico e ao Departamento de Pessoal, mediante protocolo simples, no 
prazo de 48 horas da sua concessão, requerendo a expedição do 
encaminhamento para Avaliação Médica Pericial a fim de que seja 
submetido à perícia médica oficial do Município.  

§ 4º Se o servidor contratado se afastar do trabalho por motivo de doença 
durante 15 (quinze) dias, retornando as atividades no 16º dia, e dele voltar 
a se afastar no período de 60 (sessenta) dias deste retorno, em decorrência 
da mesma doença (mesmo CID), deverá ser encaminhado à perícia médica 
do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para que possa receber 
o auxílio-doença a partir da data do novo afastamento. 

§ 5º Caso o servidor contratado não possua direito à concessão de auxílio-
doença por negativa do INSS, os dias superiores aos 15 (quinze) dias de 
afastamento não serão pagos pela Administração. 

§ 6º Se o pedido de prorrogação da licença saúde decorrer de atestado 
médico por motivo diverso do anterior, deverá ser aberto outro processo de 
afastamento por problema de saúde. 

§ 7º O servidor poderá retornar ao trabalho, antes de ser periciado pelo 
INSS, caso apresente atestado de apto para retorno ao trabalho, após o 
término do período do atestado médico que gerou seu afastamento, e 
emitido pelo mesmo profissional de saúde. 

§ 8º Os processos de licença saúde dos servidores contratados deverão 
seguir o seguinte fluxo e prazos: 
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FLUXO PRAZO
Afastamento por até 03 (três) dias - o
servidor deverá entregar atestado médico 
original ao seu superior hierárquico e ao 
Departamento de Pessoal, mediante 
protocolo simples.

Até 48 horas após o termino 
da licença.

Afastamento por período acima de 03 
(três) dias - o servidor deverá entregar 
cópia do atestado médico, juntamente com 
o original ao seu superior hierárquico e ao 
Departamento de Pessoal.

Até 48 horas da data da 
concessão do atestado 
médico, mediante protocolo 
simples.

Não havendo impedimentos, o superior 
hierárquico ou servidor responsável, 
deverá emitir a guia de encaminhamento 
para realização da perícia médica.

Até 24 horas da data do 
protocolo de recebimento do 
atestado médico

Servidor deverá agendar a perícia através 
do seu superior hierárquico ou no 
Departamento de Pessoal.

Agendamento conforme 
data disponível na Junta 
Médica Oficial

O Departamento de Pessoal deverá fazer 
seu encaminhamento para realização da 
perícia do INSS, através do site da INSS.

No 16º dia ou 1º dia útil 
seguinte

DO SERVIDOR EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADO 

Art. 9º O servidor exclusivamente comissionado que se ausentar para 
tratamento de saúde por até 03 (três) dias consecutivos, deverá apresentar 
o atestado médico original ao seu superior hierárquico no prazo de 48 horas 
do seu término, estando dispensado da realização da perícia médica do 
Poder Executivo. 

§ 1º Caso o servidor exclusivamente comissionado se ausentar por motivo 
de saúde por período acima de 03 (três) até 15 (quinze) dias consecutivos 
deverá se submeter a perícia médica do Município, mediante agendamento 
pelo Departamento de Pessoal, sendo que o pagamento da licença médica 
por período superior a este será de responsabilidade do Instituto Nacional 
de Seguridade Social (INSS), onde também será submetido a perícia 
médica. 
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§ 2º Os processos de licença saúde dos servidores exclusivamente 
comissionados deverão seguir o seguinte fluxo e prazos: 

FLUXO PRAZO
Afastamento por até 03 (três) dias - o
servidor deverá entregar atestado médico 
original ao seu superior hierárquico e ao 
Departamento de Pessoal, mediante 
protocolo simples.

Até 48 horas após o termino 
da licença.

Afastamento por período acima de 03 
(três) dias - o servidor deverá entregar 
cópia do atestado médico, juntamente com 
o original ao seu superior hierárquico e ao 
Departamento de Pessoal.

Até 48 horas da data da 
concessão do atestado 
médico, mediante protocolo 
simples.

Não havendo impedimentos, o superior 
hierárquico ou servidor responsável, 
deverá emitir a guia de encaminhamento 
para realização da perícia médica.

Até 24 horas da data do 
protocolo de recebimento do 
atestado médico

Servidor deverá agendar a perícia através 
do seu superior hierárquico ou no 
Departamento de Pessoal.

Agendamento conforme 
data disponível na Junta 
Médica Oficial

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA 

Art. 10. A licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser 
concedida ao servidor efetivo, contratado ou comissionado, por motivo de 
doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou 
madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do 
seu assentamento funcional, mediante comprovação médica e documento 
que comprove o parentesco. 

§ 1º A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for 
indispensável e não puder ser prestada simultaneamente como o exercício 
do cargo, o que deverá ser atestado pelo médico responsável, com 
indicação do CID de acompanhante. 

§ 2º A pessoa da família do servidor, a quem se atribui a doença, será 
submetida a perícia médica oficial, devendo, portanto, fazer o agendamento 
através do Departamento de Pessoal. 
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§ 3º Em havendo impossibilidade de locomoção do servidor ou de seu 
familiar, por tempo superior a 03 (três) dias, através de declaração de 
internação fornecida por unidade hospitalar e atestado do médico que o 
assistiu e demais documentos médicos, ele poderá ser representado por 
seus ascendentes, descendentes, cônjuge ou companheiro. 

Art. 11. O servidor licenciado fica obrigado a reassumir o exercício quando 
não subsistir a doença na pessoa da família ou quando a perícia médica 
comprovar a cessação dos motivos que determinam a licença. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 12. Em caso de não cumprimento das exigências e prazos fixados nos 
artigos e parágrafos deste Decreto, o servidor estará sujeito ao desconto 
dos dias não trabalhados, bem como encaminhamento das informações e 
documentos para o setor competente, que efetuará a análise e abertura de 
processo administrativo, com aplicação das penalidades cabíveis. 

§ 1º O superior hierárquico do servidor também estará sujeito a responder 
processo administrativo ao não observar os prazos a ele atribuídos neste 
Decreto. 

§ 2º O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste Decreto, para que 
não enseje indício de irregularidade passível de penalidade, deverá ser 
acompanhado de justificativa plausível e a ser submetida à análise, com a 
respectiva comprovação. 

Art. 13. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO, em 1º de agosto de 2019. 

DERISVALDO JOSÉ DOS SANTOS
Prefeito Municipal 
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