
P re fe i tu r a

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
f i o x  (fOCC

I)E( RKTO iMliNICIPAL N" 014 EM 25 MARÇO DE 2014.

O PREFIJ r o  MUNK.IPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, no uso das atribuições 
que lhe sào coníeridas por Lei.

DECRETA:

An. 12 Eslc Decreto regulamenta a concessão de licença para tratamento de saúde do 
servidor da administração municipal, e os casos em que poderá ser dispensada a perícia oficial.

Art. 22 Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

1 -perícia oficial: a a\aliaçâo técnica presencial, realizada por médico formalmente 
designado, destinada a fundamentar as decisões da administração no tocante ao disposto neste 
Decreto:

II - avaliação por junta oíicial: perícia oficial realizada por grupo de três médicos; e

III - perícia oficial singular: perícia oficial realizada por apenas um médico.

An. 32 A licença para tratamento de saúde será concedida ao servidor, a pedido ou de 
ofício:

I - por perícia ohcial singular, em caso de licenças que não excederem o prazo de cento e 
vinte dias no período de doze meses a contar do primeiro dia de afastamento; e

II-mediante avaliação por Junta oficial, em caso de licenças que excederem o prazo 
indicado no inciso I.

Parágrafo Io. Nos casos previstos no inciso I, a perícia oficial deverá ser solicitada pelo 
servidor no prazo de três dias contados da data de início do seu afastamento.

Parágrafo 2°. Nos casos em que a perícia concluir pelo afastamento do sei-vidor para 
tratamento de saúde por um prazo superior a 15 (quinze) dias, este deverá ser encaminhado ao 
INSS, para fins de requerimento do benefício do auxílio-doença.

Parágrafo 3°. Nos casos em que tor concedido licenças continuas ou intercaladas para 
tiatamento de saúde pelo mesmo problema, estando e.sses afastamentos no limite deóO (sessenta 
dias), deverá ser observado o dispositivo do Parágrafo anterior.

Art. 42 A perícia oficial poderá ser dispensada para a concessão de licença para tratamento 
de saude, desde que:
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