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DECRETO Nº 65 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 
Regulamenta e dispõe sobre a licença por motivo de 
doença em pessoa da família, instituído no inciso II do art. 
58 da Lei nº 504/2000 do Município de Anitápolis e dá 
outras providências. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS, usando da competência privativa que 
lhe confere o art. 97, VIII da Lei Orgânica do Município de Anitápolis, e 
considerando o disposto no art. 58, inciso II, da Lei nº 504/2000, 
 

DECRETA: 
 

Artigo 1º Será concedida licença ao servidor por motivo de doença do 
cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta, enteado 
ou dependente que viva às suas expensas e que conste do seu assento funcional, 
mediante avaliação por junta médica oficial. 

 
§1º Deverá ser apresentado à Junta Médica: atestado, emitido pelo 

médico que assiste o familiar, contendo o Código Internacional de Doenças – CID 
ou boletim de atendimento em pronto socorro, emergência médica, posto de 
saúde, exames laboratoriais ou radiografias. 

 
§2º A Junta Médica somente aceitará documentos originais, sem 

rasuras, com carimbo e assinatura do médico. Atestados emitidos por familiares 
dos servidores não serão aceitos pela Junta Médica. 
 

§3º 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 mediante compensação de horário. 

 
§4º A licença será concedida sem prejuízo da remuneração do cargo 

efetivo, até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por até dois períodos de igual 
tempo, mediante exigências contidas no artigo 1º. 

 
§5º No caso de ausência do trabalho por motivo de acompanhamento 

de pessoa da família em consultas médicas por curto período, o servidor deverá 
obter autorização prévia da chefia imediata. 

 
§6º A licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser 

dispensada de perícia, desde que não ultrapasse o período de 3 (três) dias 
corridos, mediante apresentação de atestado médico, conforme o caso, que 
contenha justificativa quanto à necessidade de acompanhamento por terceiro. 
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Artigo 2º A comprovação do afastamento será encaminhado ao 

Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração 
mediante apresentação dos seguintes documentos:  

 
I - Formulários de Solicitação de Licença por Motivo de Doença em 

Pessoa da Família; 
 
II - Atestado/Declaração Médico Original ou Autenticado, com o Código 

de Classificação Internacional de Doenças – CID ou diagnóstico e o tempo 
provável de afastamento, com o nome do servidor e do dependente; 

 
III - Documento comprobatório do grau de parentesco:  
 
a) filhos: cópia da certidão de nascimento; 
 
b) pais: cópia da carteira de identidade do servidor; 
 
c) cônjuge: cópia da certidão de casamento; 
 
d) companheiro: declaração de união estável passada em cartório com 

duas testemunhas ou cópia da certidão de nascimento de filhos em comum; 
 
e) enteados: cópia da certidão de casamento e cópia da certidão de 

nascimento do enteado; quando o servidor não é casado deve ser apresentada 
uma declaração de união estável passada em cartório com duas testemunhas; 

 
f) menor sob guarda: termo de guarda; 
 
g) padrasto ou madrasta: cópia da certidão de casamento do pai ou 

mãe e cópia da carteira de identidade do servidor; não havendo casamento, 
deverá ser apresentada uma declaração de união estável, passada em cartório, 
com duas testemunhas e cópia da carteira de identidade do servidor; 

 
h) dependente que viva as expensas do servidor: cópia da declaração 

do imposto de renda onde conste a dependência econômica, ou documento 
expedido pelo setor de recursos humanos informando que o dependente consta 
nos assentamentos funcionais do servidor. 

 
Artigo 3º Não é permitido interromper férias para requerer licença por 

motivo em doença em pessoa da família. 
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Artigo 4º A inobservância do disposto neste decreto implicará em que 
se considerem não justificadas as faltas ocorridas, perdendo o servidor qualquer 
direito ao reembolso dos descontos procedidos, em virtude de não comunicação 
tempestiva do afastamento.  

 
Artigo 5º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação 

revogando as disposições em contrário.  
 
 
Município de Anitápolis, 08 de novembro de 2017. 
 
 
 
 

LAUDIR PEDRO COELHO 
PREFEITO MUNICIPAL 


