
Licença por Motivo
de Doença em

Pessoa da Família

Licença para
Tratamento da
própria saúde

Licença para
Tratamento da
própria saúde

Atestado superior
a 05 dias

consecutivos

Atestado até 05
dias consecutivos

Licença por Motivo
de Doença em

Pessoa da Família

Servidor efetivo

Atestado médico até 15
dias: Contactar a Unidade
Siass Ufes/Ceunes (por

telefone ou
pessoalmente) para

agendamento de perícia
médica.

Atestado superior
a 03 dias

consecutivos

Atestado até 03
dias consecutivos

Servidor contratado por
prazo determinado

Atestado médico ou odontológico
Prazo de entrega: 05 dias corridos contados

a partir do 1º dia de afastamento

UNIDADE SIASS UFES/CEUNES
Fluxograma: registro de atestado médico/odontológico

Atestado médico a
partir do 16ºdia:
servidor deverá

contactar o INSS para
agendamento de
perícia médica

Não faz jus a Licença
por Motivo de Doença
em Pessoa da Família

Apresentar o atestado
médico na Unidade Siass
Ufes/Ceunes para registro
no Sistema Siape-Saúde

Contactar a Unidade Siass
Ufes/Ceunes (por

telefone ou
pessoalmente) para

agendamento de perícia,
singular ou junta médica,
dependendo da situação.

Apresentar o atestado
médico na Unidade Siass
Ufes/Ceunes para registro
no Sistema Siape-Saúde

Contactar a Unidade Siass
Ufes/Ceunes (por

telefone ou
pessoalmente) para

agendamento de perícia,
singular ou junta médica,
dependendo da situação.
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. As perícias odontológicas serão encaminhadas a outra Unidade Siass por não haver profissional de odontologia
na equipe Siass Ufes/Ceunes;
2. As perícias por junta médica deverão ser encaminhadas a outra Unidade Siass;
3. Se o atestado médico for entregue fora do prazo OU com informações incompletas OU em desacordo com as
regras do Decreto nº 7.0003, de 09 de novembro de 2009, o servidor ou familiar/dependente deverá ser
submetido à perícia médica;
4. Nos atestados médicos deverão constar minimamente e de maneira legível, as seguintes informações
concomitantes:

 Identificação do servidor, familiar ou seu dependente legal;
 Tempo de afastamento sugerido;
 Código de Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID) ou o diagnóstico - quando expressamente

autorizado pelo paciente;
 Local e data;
 Identificação do emitente com assinatura e registro no Conselho de Classe.

Caso o servidor ou familiar/dependente exerça seu direito de não permitir o CID expresso no atestado, deverá ser
submetido a perícia oficial.
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5. Nas licenças para tratamento da própria saúde, quando o somatório total de dias de afastamento dos atestados
com menos de 05 dias atingirem 15 dias, no período de 12 meses a contar da data de início do 1º afastamento, o
servidor deverá ser submetido a perícia médica. Após atingir o total de 120 dias de afastamento,o servidor será
encaminhado obrigatoriamente para a perícia a ser realizda por Junta Médica.

6. Nas licenças para acompanhar familiar/dependente, quando o somatório total de dias de afastamento dos
atestados com menos de 03 dias atingirem 15 dias, no período de 12 meses a contar da data de início do 1º
afastamento, o servidor deverá ser submetido a perícia médica.

7. A licença para acompanhamento de pessoa da família, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada
período de 12 meses, nas seguintes condições: a) por até 60 dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do
servidor; e b) pós os 60 dias, por até mais 90 dias, consecutivos ou não, sem remuneração.

8. De acordo com o comunicado SIAPE nº 556764, de 22 de fevereiro de 2016, nas licenças para acompanhar familiar
ou dependente legal, o código CID Z 76.3 (pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente) não deverá mais ser
usado. Deverá ser utilizado o CID correspondente à doença que motivou o afastamento do familiar/dependente.
Caso seja informado o CID Z 76.3, o familiar/dependente legal deverá submeter-se a perícia médica.
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9. É dever do servidor, primeiramente, comunicar o afastamento à sua chefia imediata nas primeiras 24 horas do
início de afastamento.

Quaisquer dúvidas, realizar contato com a Unidade Siass Ufes/Ceunes pelo telefone: (27) 3312-1807, no horário de
08 às 16h.


