
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO

DECRETO Nº 71/2016

REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS PARA ENCAMINHAMENTO E
CONCESSÃO DAS LICENÇAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR
203  DE  4  DE  JULHO  DE  2008  –  ESTATUTO  DOS  SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do art. 110, inciso VIII, da Lei Orgânica, e
CONSIDERANDO  os  levantamentos  realizados  pela  Comissão  de
Comunicação e Gestão de Pessoas – CCGP;
CONSIDERANDO,  a  necessidade  de  otimizar  os  procedimentos  para
requerimento  e  concessão das licenças aos servidores  públicos municipais,
garantidas pelo estatuto;

D E C R E T A
Art. 1°  A extinção do Formulário de Apresentação ao Núcleo de Biometria
fornecido pelas Coordenadorias de Administração e Planejamento.
Art.  2°  Em face da extinção do formulário,  previsto no artigo anterior,  os
atestados,  independentemente  do  número  de  dias,  deverão  ser  entregues
diretamente ao Núcleo de Biometria.
Art. 3° O prazo para o servidor apresentar o atestado médico ou a declaração
de internação, fornecida pela instituição médica, ao Núcleo de Biometria é de
até 02 (dois) dias úteis, a contar da data do afastamento.
§  1°  A não  apresentação  do  atestado,  no  prazo  previsto  no  “caput”  deste
artigo,  ao Núcleo de Biometria,  resultará  em falta  não justificada,  ficando
ainda,  conforme  o  caso,  sujeito  às  penalidades  previstas  no  Estatuto  dos
Servidores Municipais de Passo Fundo – RS.
§ 2° O servidor que se recusar ou não comparecer à inspeção médica terá suas
ausências transformadas em faltas injustificadas, conforme artigo 131, § 2° e §
3° do Estatuto dos Servidores Municipais de Passo Fundo.
§ 3° Em caso de não homologação do pedido de licença o servidor deverá
reassumir imediatamente o exercício do cargo.
§ 4° O Núcleo de Biometria dará ciência, ao servidor, de forma escrita, da
decisão.
Art. 4°  O servidor em licença para tratamento de saúde deverá, no mínimo
cinco dias antes de sua conclusão, submeter-se a nova inspeção, concluindo o
laudo médico pela sua volta ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela
aposentadoria.
Parágrafo único. Quando for concedida licença de até 30 (trinta) dias, poderá
o  laudo  médico  determinar  que,  uma  vez  concluído  o  período,  retorne  o
servidor ao serviço, dispensada a reinspeção.
Art.  5°  As licenças  concedidas  dentro  de  60  (sessenta)  dias,  contados  do
término da anterior serão consideradas como prorrogação, de acordo com o
§2º do artigo 126 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Passo
Fundo.
Art.  6°  A  licença  por  acidente  de  trabalho  poderá  ser  concedida  após  a
realização dos seguintes procedimentos:
I -  ocorrido o acidente imediatamente deverá ser comunicado o Núcleo de
Biometria pelo próprio servidor ou pelo chefe imediato.
II  –  os  técnicos  responsáveis,  lotados  no  Núcleo  de  Biometria,  farão  a
verificação para possibilitar o enquadramento do acidente.
III – após a verificação do inciso anterior, será feito o encaminhamento para
inspeção médica.
Art. 7° Cabe ao Núcleo de Biometria a comunicação dos afastamentos de que
trata este Decreto às Coordenadorias de Administração e Planejamento.
Art. 8° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus
efeitos em 60 dias a contar da publicação.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração
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