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INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP 012/2017 – VERSÃO 01 

 

Unidade Responsável: Secretaria de Controle Interno 

Unidade Executora/Setores envolvidos: Secretaria de Gestão Pessoal/Secretaria de Controle 

Interno 

Data de Aprovação: 12/06/2017 

  

 

 

Dispõe sobre afastamento dos servidores por motivo de 

doença e regulamenta os dias de afastamento mediante 

atestado médico, na Câmara Municipal de Cuiabá. 

 

I. DOS CONCEITOS: 

1. Unidades Executoras: Diversas unidades da estrutura organizacional sujeitas às rotinas 

de trabalho e aos procedimentos de controle estabelecidos nas Instruções Normativas; 

2. Unidades Responsáveis/Setores envolvidos: Setor responsável pela elaboração das 

Instruções Normativas, conjuntamente com todos os setores que devem acompanhar 

essas atividades, com apresentação de dados, informações e rotinas de trabalho; 

3. Instruções Normativas: São atos normativos expedidos por autoridades administrativas, 

normas complementares das leis, e não podem transpor, inovar ou modificar o texto da 

norma que complementam; 

4. Fluxograma: Representação gráfica da sequência de operações do processo sistemático 

das atividades administrativas da Câmara Municipal De Cuiabá; 

5. Servidor: é a pessoa legalmente investida em cargo público;  

6. Cargo Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor, 

criado por lei, com denominação própria, número certo e pago pelos cofres públicos;  

7. Auxílio Doença:É o benefício a que tem direito o segurado que, após cumprir a carência, 

quando for o caso, ficar incapaz para o trabalho (mesmo que temporariamente), por 

doença por mais de 15 dias consecutivos. 

 

 

II. FINALIDADE  

Regulamentar os procedimentos a serem adotados pela Secretaria de Gestão de Pessoal da 

Câmara Municipal de Cuiabá acerca do atestado médico dos servidores. 
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III. ABRANGÊNCIA  

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Cuiabá.  

 

 

IV. BASE LEGAL  

Constituição da República - Lei Complementar 093/2003 – Estatuto do Servidor Público 

Municipal; Lei 8.429/92 – Improbidade Administrativa; Lei Complementar N° 399 de 24 de 

Novembro de 2015 – Regime Próprio de Previdência Social  

 Demais legislações que guardem relação direta com o direito de licenças e afastamentos por 

motivos de doença dos servidores públicos municipais. 

 

V. PROCEDIMENTOS  

Da Concessão afastamento por motivo de doença. 

Servidores Estatuários  

1. Conforme o art. 103 da lei 09/2003, Será concedido ao servidor licença para 

tratamento de saúde, a pedido ou de oficio, com base em pericia e laudo médico 

oficial, sem prejuízo da remuneração a que tiver direito. 

2. De acordo com o art.15 da Lei Complementar 399/2015, O Auxilio doença será 

devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função, em gozo de 

licença para tratamento de saúde por mais de 30 (trinta) dias consecutivos. 

3. O Servidor que necessitar afastar-se do trabalho por um período de até 15 (quinze) 

dias consecutivos, deverá encaminhar o atestado médico à Secretaria de Gestão de 

Pessoal - SGP que respeitando a lei 399/15, concederá até 15 (quinze) dias de 

afastamento por motivo de doença, sem que o servidor tenha que passar por perícia 

médica do Cuiabá-Prev e ainda sem haver prejuízo ou desconto dos dias não 

trabalhados, mediante apresentação de atestado médico. 

4. Quando a incapacidade ultrapassar 15 (quinze) dias consecutivos, o servidor deverá 

se submeter à perícia médica do Cuiabá-Prev. 

5. Os atestados médicos superior a 15 (trinta) dias deverão ser apresentados ao SGP 

com no máximo 3 (três) dias após a emissão do mesmo, via protocolo ou pelo e-

mail sgp.cmc@hotmail.com ,  a fim de cumprir o tempo hábil para o agendamento no 

Cuiabá-Prev, sob penalidade de ter seus dias descontados em virtude da perícia não 

retroagir para conceder o benefício do auxilio doença.  

6. O servidor será encaminhado ao Núcleo Assistencial da Câmara Municipal de Cuiabá 

para realizar agendamento da perícia médica, devendo apresentar os seguintes 

documentos originais: 

a. RG e CPF; 

b. Atestado Médico; 

c. Exames; 

d. Receitas. 

7. Caso o servidor não possa comparecer a Câmara Municipal para agendar a perícia 

médica, um representante legal poderá fazê-lo, desde que esteja com seus  

mailto:sgp.cmc@hotmail.com
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documentos pessoais (CPF e RG) e os documentos do servidor mencionados no item 

7 (sete). 

8. Se apresentado novo atestado médico decorrente da mesma doença, dentro do prazo 

de 60 (sessenta) dias contados da cessação do atestado anterior, o servidor deverá se 

submeter a pericia do Cuiabá-Prev, observando o disposto no item 6 (seis) desta IN. 

9. O Servidor que afastar-se para doar sangue, em banco de Sangue Público, e 

apresentar atestado de comparecimento de doação de sangue, terá o direito de 1 (um) 

dia de folga para cada doação, limitando 1(uma doação) a cada quadrimestre, 

totalizando 3 (três) doações anuais, com validade de 1 (um) ano, contados da data do 

atestado, a ser gozada a critério do servidor, desde que seja previamente acordado 

com a chefia imediata.  

 

Da Concessão afastamento por motivo de doença. 

Servidores Celetistas 

 

10. Auxílio Doença: É o benefício a que tem direito o segurado que, após cumprir a 

carência, quando for o caso, ficar incapaz para o trabalho (mesmo que 

temporariamente), por doença por mais de 15 dias consecutivos. 

 

11.  Segue de acordo com a Lei 8213/91: 

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o 

caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. 

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime 

Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 

benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento 

dessa doença ou lesão. 

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia 

do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da 

incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.  (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 

26.11.99) 

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o 

auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. 

§ 3
o
 Durante os primeiros quinze dias consecutivos ao do afastamento da atividade por 

motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário 

integral. (Redação Dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) 

§ 4º A empresa que dispuser de serviço médico, próprio ou em convênio, terá a seu cargo o 

exame médico e o abono das faltas correpondentes ao período referido no § 3º, somente devendo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9876.htm#art2


  
 
  

ESTADO DE MATO GROSSO 

            CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 

                                         SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO 

encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade 

ultrapassar 15 (quinze) dias. 

§ 5
o
  Nos casos de impossibilidade de realização de perícia médica pelo órgão ou setor 

próprio competente, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de implementação das 

atividades e de atendimento adequado à clientela da previdência social, o INSS poderá, sem 

ônus para os segurados, celebrar, nos termos do regulamento, convênios, termos de execução 

descentralizada, termos de fomento ou de colaboração, contratos não onerosos ou acordos de 

cooperação técnica para realização de perícia médica, por delegação ou simples cooperação 

técnica, sob sua coordenação e supervisão, com: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

I - órgãos e entidades públicos ou que integrem o Sistema Único de Saúde 

(SUS);  (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015) 

 

 

 

VI. CONSIDERAÇÕES GERAIS  
 

1. Os Secretários e chefias imediatas terão responsabilidade solidária no caso de 

negligência dos procedimentos constantes nesta Instrução Normativa;  

2. Qualquer omissão ou dúvida gerada por esta Instrução Normativa deverá ser 

esclarecida junto às Secretarias de Gestão de Pessoal e Secretaria de Controle Interno;  

3. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir da mesma.  

 

 

 

 

 

Cuiabá, 12 de junho de 2017. 

 

  

 

             Justino Malheiros Neto                                                Mírian Elisabeth Nascimento 

Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá                              Secretária de Controle Interno  

   

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13135.htm#art1
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ANEXO I : ORGANOGRAMA 

 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
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