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DECRETO Nº 017/2022/GAB/PREF
LAJEADO-TO, 08 DE FEVEREIRO DE 2022.

“ESTABELECE PRAZOS E REGRAS REFERENTE 
A PEDIDOS DE AFASTAMENTO E LICENÇAS 
DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
LAJEADO-TO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Tocantins, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei orgânica e, ainda, 

CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar a concessão de 
afastamentos e licenças requeridas pelos servidores públicos municipais em 
atendimento ao que dispõe o Estatuto dos Servidores Municipais de Lajeado, 
Lei Municipal nº: 181/2001.

CONSIDERANDO que o Departamento de Recursos Humanos tem 
tido grandes dificuldades para receber a tempo os pedidos de afastamento e 
licenças o que dificulta a sistematização e agendamento dos mesmos em tempo 
hábil;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer principalmente os 
prazos para entrega das solicitações de afastamento e licenças, uma vez que 
muitos servidores deixam para requerer em cima da hora o que tem dificultado e 
atrapalhado o trabalho do Departamento de Recursos Humanos no desempenho 
de seu papel;

CONSIDERANDO ainda a necessidade de um melhor controle e 
fiscalização dos pedidos de afastamento e licenças dos servidores.

DECRETA:
Art. 1º - Ficam estabelecidos regramentos referentes aos pedidos de 

afastamentos e licenças de servidores do Município de Lajeado-TO, conforme 
consta nos artigos seguintes deste decreto municipal.

Art. 2º - Para os requerimentos de afastamentos e licenças os 
servidores municipais deverão observar as informações a seguir: 

FÉRIAS
Art. 132 a 138 da Lei Municipal 181/01

O direito a gozar 30 dias de férias é adquirido ao término de cada 
período aquisitivo, contado em intervalos de 12 meses a partir da 
admissão.

PRAZO PARA O SERVIDOR SOLICITAR O servidor deverá agendar suas férias com 01 mes de antecedência no 
mínimo, através da sua chefia imediata, que observará a necessidade 
de serviço e a proibição de acumular mais de 2 períodos aquisitivos.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
Art. 146 a 149 da Lei Municipal 181/01

O servidor  impossibilitado de  comparecer  ao  serviço  em virtude 
de tratamento da própria saúde deverá requerer licença através 
de atestado médico impresso e timbrado, devidamente assinado e 
identificado pelo profissional.

PRAZO PARA O SERVIDOR SOLICITAR
Prazo de entrega 48 horas a contar da data da emissão/primeiro dia 
de afastamento constante no atestado.

No caso de hospitalização ou impedimento à locomoção, o atestado 
poderá ser entregue por terceiros, respeitados os mesmos prazos.

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM 
PESSOA DA FAMÍLIA
 Art. 150 da Lei Municipal 181/01

O servidor estatutário, interino ou em comissão, cujo familiar 
(cônjuge, filhos, pais, irmãos, consanguíneos e afins) conste no seu 
assentamento individual, que necessitar de acompanhamento para 
tratamento de saúde, poderá o servidor  (a)  licenciar-se mediante 
expressa comprovação, em atestado emitido pelo profissional 
responsável, da necessidade de acompanhamento e de sua 
incompatibilidade com o horário de trabalho.

PRAZO PARA O SERVIDOR SOLICITAR
A  solicitação  acompanhada  da  documentação  comprobatória 
(atestados, exames, internações) deverá ser entregue pelo servidor 
até 02(dois) dias após o ocorrido que deu causa ao afastamento 
para acompanhar familiar.

LICENÇA À GESTANTE
Art. 151 da Lei Municipal 181/01

A servidora gestante poderá requerer  licença, com duração de 120 
dias, a partir do início do 8º mês de gestação junto ao Departamento 
de Recursos Humanos mediante apresentação de atestado do 
médico responsável.

PRAZO PARA O SERVIDOR SOLICITAR A Servidora deve juntar o pedido de licença com antecedência mínima 
de 30 dias da data que deseja iniciar a licença. 

LICENÇA PARA SERVIÇOS MILITAR

Art. 152 a 153 da Lei Municipal 181/01

Funcionário convocado para o serviço militar obrigatório e outros 
encargos da segurança nacional, será concedida licença, a qual 
deverá ser comunicada, por escrito, acompanhada de documento 
oficial, que comprove a incorporação. 

PRAZO PARA O SERVIDOR SOLICITAR 
Prazo de entrega 48 horas a contar da data convocação.

LICENÇA POR INTERESSE PARTICULAR 
(Sem Vencimentos)

Art. 155 a 158 da Lei Municipal 181/01

O servidor estatutário, que já tenha cumprido estágio probatório (03 
anos após a admissão), poderá licenciar-se para tratar de interesses 
particulares por até 02 anos, sem remuneração.
A licença poderá ou não conceder a licença de acordo com a 
conveniência  da  administração  pública  e  após manifestação  da 
chefia imediata. 

PRAZO PARA O SERVIDOR SOLICITAR 
O servidor deve solicitar a licença por interesse particular e deverá 
aguardar em exercício a decisão final relativa ao seu pedido.

ACIDENTE DE TRABALHO
Art. 166 da Lei Municipal 181/01

O funcionário que sofrer acidente no exercício de suas atribuições, 
ou que contrair doença profissional, terá direito à licença. 

PRAZO PARA O SERVIDOR SOLICITAR
Prazo de entrega, 24 horas a contar da data da emissão/primeiro 
dia de afastamento constante no atestado.

Art. 3º - Os afastamentos ou licenças que, para sua concessão os 
funcionários sejam obrigados a apresentar atestados médicos, estes deverão ser 
entregues contendo obrigatoriamente: 

a) Identificação do servidor;
b) Identificação do Profissional de Saúde que está emitindo o atestado 

(Nome e Registro Profissional);
c) CID relativo à moléstia que acomete o servidor (cabe ao servidor a 

responsabilidade de solicitar ao Profissional de Saúde que o assiste a informação 
do CID do atestado);

d) Período de afastamento.
e) Somente serão aceitos atestados originais e sem rasuras, emitidos 

por médicos e dentistas.

Art. 4º - Os afastamentos e as licenças poderão ser INDEFERIDOS 
nos seguintes casos abaixo descritos: 

a) Descumprimento do prazo para solicitação descrito para cada caso 
conforme consta no art. 2º deste decreto municipal;

b) Descumprimento na entrega dos documentos necessários para 
sua concessão;

c) Atestados rasurados;
d) Se os atestados médicos não apresentarem: nome e número de 

registro no Conselho Regional de Medicina do médico subscritor do atestado, 
o CID (Código Internacional de Doenças), nome do servidor na qualidade de 
paciente e o período de afastamento;

e) Nas hipóteses em que for comprovada a má fé do servidor.
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Art. 5º - Os casos omissos serão dirimidos pelo Departamento de 

Recursos Humanos do Munícipio de Lajeado-To.
 
Art. 6º - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Lajeado, aos oito dias do mês de 
fevereiro de 2022.

ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 003/2022/GAB/PREF   
LAJEADO/TO, 08 DE FEVEREIRO DE 2022.

“Dispõe sobre a lotação de Servidor Público Municipal, e 
dá outras providências. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO DO 
TOCANTINS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, conferida 
pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação correlata;

CONSIDERANDO a necessidade de adequação da estrutura 
administrativa para melhor atender a comunidade Lajeadense.

R E S O L V E:
Art.1º. Designar a Servidora Pública Municipal, NILZA BARBOSA 

DOS SANTOS matricula nº 1794, lotada no Fundo Municipal de Assistência 
Social-FMAS, para exercer suas funções junto a Secretaria de Administração, 
retroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 2022.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, registre–se, cumpra–se.      

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, ESTADO 
DO TOCANTINS, aos 08 dias do mês de fevereiro ano de 2022.

                 
ANTÔNIO LUIZ BANDEIRA JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL
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