
Licença para Tratamento de Saúde 
Informações Importantes

Define-se como licença por motivo de saúde o direito de o servidor ausentar-se, sem 
prejuízo da remuneração a que fizer jus, dentro dos prazos previstos, conforme a 
legislação vigente.

Espécies de licença por motivo de saúde de acordo com a Lei nº 8.112, de 1990:

• Licença para tratamento da própria saúde (arts. 202, 203, 204 da Lei nº 8.112, de 
1990);

• Licença por motivo de doença em pessoa da família (arts. 83, 204 da Lei nº 8.112, 
de 1990);

• Licença à gestante (art. 207 da Lei nº 8.112, de 1990);

• Licença por acidente em serviço (arts. 211 e 212 da Lei nº 8.112, de 1990).

É dever do servidor avisar a chefia imediata sobre qualquer motivo de ausência, atraso ou 
afastamento que venha a ocorrer.

Caso o servidor necessite ausentar-se do serviço por motivo de saúde,  deve também 
apresentar para a CGP o atestado médico a fim de justificar sua ausência no serviço.

O comparecimento a consulta com profissional de saúde, tratamento, procedimentos ou 
exames, por uma fração do dia, não gera licença, por falta de amparo legal, mas deverá 
ser  comprovado por  meio de declaração de comparecimento  emitida pelo profissional 
assistente. Neste caso, a declaração médica ficará arquivada nos registros funcionais do 
servidor. (Observar a nota técnica em anexo que trata sobre esse tema específico).
Sempre  que  o  servidor  TAE  ausentar-se  do  serviço  para  comparecer  em  consultas 
médicas, este deve registrar a entrada ou saída no relógio-ponto.
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ENTREGA DE     ATESTADOS     - COMO PROCEDER:  

O servidor deverá entregar o atestado na Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP 
do IFSC Chapecó, no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da data do início do 
afastamento. 

ATESTADOS MÉDICOS QUE DEVEM PASSAR POR     AVALIAÇÃO PERICIAL DO SIASS:  

• Aqueles que concedem licença para tratamento da própria saúde do servidor, se 
superiores a 5 dias de afastamento, ou se na soma dos atestados apresentados no 
período de 1 ano totalizar 15 dias de afastamento;

• Aqueles que concedem licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da 
família quando superiores a 3 dias de afastamento, ou se na soma dos atestados 
apresentados no período de 1 ano totalizar 15 dias de afastamento.
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O atestado deve conter:
1) Identificação do servidor, familiar, ou seu 
dependente legal;
2) Tempo de afastamento sugerido;
3) Código da Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID) ou o 
diagnóstico (quando expressamente 
autorizados pelo paciente);
4) Local e data;
5) Identificação do emitente (profissional da 
área da saúde - médico, dentista, etc) com 
assinatura e registro no conselho de classe.

ATENÇÃO!!!

Não havendo autorização constante no item 
3 deverá o servidor, familiar ou dependente 
legal, obrigatoriamente, submeter-se a 
perícia médica junto ao SIASS - 
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde 
do Servidor.

Após receber o atestado, a CGP 
providenciará os devidos encaminhamentos 
para registro do afastamento do servidor.
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