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Anexo I – Esclarecimentos 

 

        O QUE DIZ O ESTATUTO DO SERVIDOR:   

Art. 135 da Lei Complementar nº147/2009 

 

Art. 135 O servidor efetivo poderá obter licença por motivo de doença em cônjuge, filhos e pais dependentes nos 

termos da lei, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal, e esta não possa ser prestada 

simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de junta médica oficial e 

acompanhamento social. (Redação dada pela Lei Complementar nº 245/2015) 
 

Parágrafo Único. A licença será concedida com a remuneração integral durante os primeiros 30 (trinta) dias, e 

proporcional, quando ultrapassar esse limite, sendo: 

a) setenta por cento, até seis meses; 

b) cinqüenta por cento, de seis até doze meses; 

c) sem remuneração, de doze até vinte e quatro meses. 

 

 

Quais são os familiares que a lei permite se licenciar para cuidar: Cônjuge, Filhos e Pais dependentes. 

 

 

Procedimentos: 

Uma Assistente Social da Prefeitura vai fazer uma visita na casa do servidor e a Junta Médica da Prefeitura vai 

atender o servidor no horário combinado no RH – para comprovação de que a presença do servidor junto ao seu 

familiar é indispensável e que não pode realizar os cuidados ao mesmo tempo em que está trabalhando; 

No dia que o servidor for no RH para se informar de como funciona a licença, deverá levar para casa o Requerimento 

e o modelo do atestado. 

 

 

O QUE PRECISA LEVAR NO RH PARA  SOLICITAR A LICENÇA: 

 

1. Requerimento `Licença por Doença em Pessoa da Família`  (retirar o Requerimento no RH) 

 

2. Atestado médico que tem que ser feito no modelo da Junta Médica (retirar o modelo de atestado da Junta 

Médica no RH antes de ir ao médico do familiar doente) 

 

3. 3 (três) cópias da Identidade do Servidor e Cópia da Identidade da Pessoa da Família que está doente (se 

for filho menor de idade pode ser a cópia da certidão de nascimento) 

 

4. 3 (três)  cópias de Comprovante de Residência em nome do Servidor e a Cópia de comprovante de 

residência da Pessoa da Família que está doente (exceto para filho menor) 

 

5. 3 (três) cópias  da certidão de casamento ou união estável se a licença for para cuidar da esposa ou do 

marido. 

 

6. No dia em que vier trazer todos os documentos escritos acima, o servidor deverá falar com o RH para 

agendar o dia de passar pela Junta Médica da Prefeitura. 

 

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/brusque/lei-complementar/2015/24/245/lei-complementar-n-245-2015-altera-os-artigos-135-e-138-da-lei-complementar-n-147-de-25-de-setembro-de-2009-e-da-outras-providencias

