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DECRETO Nº 5.754, DE  22 DE FEVEREIRO DE 2010. 
Normatiza os serviços do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia                           

Médica – DESOPEM,  e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso das atribuições legais e considerando o disposto no art.  8º da Lei 

Complementar n º 076 de  05 de novembro de  2009... 

 

D E C R E T A: 

 
CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Ficam normatizados os serviços do Departamento de Saúde Ocupacional e 

Perícia Médica - DESOPEM, referente aos servidores e aos candidatos a cargos ou 

funções públicas civis da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do 

Município de Rondonópolis/MT nos termos deste decreto. 

 

Parágrafo único O disposto neste decreto não se aplica aos servidores regidos pela 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), exceto aos detentores de cargos em 

comissão que necessitar afastar-se do serviço por motivo de saúde por um período de 

até 15(quinze) dias. 

 

Art. 2º Para fins deste decreto considera-se: 

 

I – Perícia Médica: Todo e qualquer ato realizado por profissional da área médica para 

fins de posse, exercício, licenças médicas, readaptações e aposentadoria por invalidez; 

 

II – Licenças Médicas: Licença para tratamento de saúde, licença por motivo de doença 

em pessoa da família, licença ao servidor acidentado no exercício de suas atribuições ou 

acometido de doença profissional e licença à funcionária ou servidora gestante; 

 

III – Atestado de Sanidade e Capacidade Física (A.S.C.F.): Documento, expedido pela 

autoridade competente, que comprova a aptidão física e mental para posse e o exercício 

do cargo; 

 

IV - Readaptação funcional: Forma de provimento em cargo público, efetuado em cargo 

de carreira com atribuições afins, enquanto o servidor estiver acometido de doença que 

o impossibilite de desenvolver a sua atividade habitual, verificada em inspeção médica; 

 

V – Requerimento de Perícia Médica (RPM): Documento indispensável para a 

realização de perícia médica para fins de licença médica, readaptação e aposentadoria; 

 

VI – Requerimento de Perícia Médica para Ingresso (RPMI): Documento necessário 

para realização de perícia médica para efeito de ingresso no Serviço Público Municipal; 
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VII – Parecer Final: Manifestação de autoridade médica competente sobre a perícia 

efetuada; 

 

VIII – Decisão Final: Pronunciamento do Departamento de Saúde Ocupacional e 

Perícia Médica – DESOPEM sobre as licenças médicas e aposentadorias por invalidez. 

 

 

Art. 3º O Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – DESOPEM terá as 

seguintes atribuições: 

 

 I – realizar perícias médicas de avaliação da sanidade e da capacidade física nos 

candidatos a cargos, empregos ou funções públicas da Administração Pública Direta, 

Autárquica e Fundacional e emitir os certificados, atestados, laudos e pareceres delas 

decorrentes; 

 

II – realizar perícias médicas nos servidores públicos, proferindo a decisão final, para 

fins de: licença para tratamento de saúde, licença ao servidor acidentado no exercício de 

suas funções ou acometido de moléstia profissional, licença à servidora gestante, licença 

por motivo de doença em pessoa da família, readaptação funcional, bem como para 

reassunção do exercício e cessação de readaptação funcional; 

 

III – fazer o acompanhamento social e psicológico dos servidores que estão de licença e 

de readaptação funcional para a constatação e emissão do devido laudo, atestando o 

cumprimento das prescrições e/ou recomendações médicas, bem como as condições do 

readaptando em nova função, propondo, conforme o caso, a realização de nova perícia 

ou sanções cabíveis quando do não cumprimento das prescrições médicas. 

  

IV – realizar perícias médicas nos servidores para comprovação de invalidez 

permanente para fins de aposentadoria, proferir a decisão final e emitir o competente 

laudo; 

 

V – controlar e fiscalizar as licenças médicas, assim como todos os atos a elas 

relacionados e sobre os servidores licenciados, representando à autoridade competente 

quando a aplicação da sanção cabível não for da sua competência; 

 

VI – proceder às perícias médicas nos servidores sempre que requisitadas pelo Poder 

Judiciário, por autoridades da União ou dos Estados; 

 

VII – expedir normas, instruções e comunicados a fins de orientar na realização de 

perícias médicas, na fixação dos prazos e nos critérios a serem observados para correta 

avaliação da sanidade e da capacidade física; 

 

VIII – manter sistema de informação computadorizado acessível aos demais órgãos 

municipais; 

 

IX – realizar estudos, pesquisas e avaliação dos riscos e agravos à saúde nos processos e 

ambientes de trabalho, objetivando classificar o grau de exposição do servidor púbico 

municipal a agentes insalubres e perigosos, na forma das regulamentações aprovadas 
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pelo Ministério do Trabalho, assim como encaminhar os resultados obtidos às 

autoridades competentes para tomada de providências. 

 

X – acompanhar a distribuição de equipamentos de proteção individual aos servidores 

orientando sobre seu uso e conservação; 

 

XI – proporcionar treinamentos visando proteger a integridade e a capacidade do 

servidor público municipal, além de minimizar os acidentes de trabalho e as doenças 

ocupacionais. 

 

 

CAPÍTULO II 

Dos Exames de Ingresso 

 

Art. 4º As perícias médicas para fins de posse e exercício em cargo ou função no 

serviço público municipal serão realizadas pelo DESOPEM. 

 

Art. 5º A perícia médica para fins de posse e exercício deverá ser solicitada pelo órgão 

para onde foi convocado ou admitido o candidato, mediante o preenchimento do RPMI, 

conforme modelo instituído pela Secretaria Municipal de Administração. 

 

Art. 6º Conforme a especificidade das atribuições dos cargos ou funções do serviço 

público municipal será necessária, para fins de posse e exercício, a realização de exames 

médico-periciais específicos, a fim de se constatar a aptidão do candidato para o 

exercício das atribuições próprias do referido cargo ou função. 

 

Parágrafo único Os exames mencionados no caput serão indicados pelo DESOPEM e 

deverão constar no edital do concurso público. 

 

Art. 7º Realizada a perícia médica será expedido o A.S.C.F., nele devendo constar se o 

candidato está apto ou inapto para o exercício das atribuições próprias do cargo ou da 

função pública. 

 

Art. 8º O Atestado de Sanidade e Capacidade Física (A.S.C.F.) terá validade de 60 

(sessenta) dias, contados da data de sua expedição. 

 

Art. 9º A validade prevista no artigo anterior cessará quando for concedida ao servidor 

licença médica, exceto nos casos de licença à servidora gestante e licença por motivo de 

doença em pessoa da família. 

 

Art. 10 Será necessária à submissão a nova perícia médica para posse ou exercício 

quando: 

 

I - na perícia médica anterior tenha sido necessária a manifestação de Junta Médica; 

 

II - para o desempenho das atribuições de novo cargo ou de nova função. 
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CAPÍTULO III 

Das Licenças Médicas 

 

SEÇÃO I 

Da Licença para Tratamento de Saúde 

 

Art. 11 O servidor que necessitar licenciar-se do serviço público para tratamento de 

saúde deverá atender às seguintes normas: 

 

I – Apresentar-se ao DESOPEM portando o seu Requerimento para Perícia Médica 

(RPM), em três vias, para agendar a perícia médica que deverá ser realizada por, no 

mínimo, (02) dois médicos integrantes da Junta Médica Oficial; 

 

II – O RPM deverá ser fornecido pela sua chefia imediata, acompanhado de atestado 

médico ou outros documentos (exames, encaminhamento, etc.); 

 

III – O prazo para requerimento será de 24(vinte e quatro) horas da causa do 

afastamento, podendo ser firmado pelo próprio servidor ou membro da família, na 

impossibilidade de comparecimento pessoal do mesmo; 

 

IV – As informações registradas em prontuário médico específico do servidor deverão 

ser arquivadas no DESOPEM, para acompanhamento e controle; 

 

V – Após 24(vinte e quatro)  horas da realização da perícia médica, o DESOPEM 

deverá encaminhar uma via do RPM ao Departamento de Recursos Humanos do órgão 

de origem do servidor, com os documentos a ele juntados, para providências e 

arquivamento na pasta do servidor; 

 

VI – O servidor deverá entregar a sua chefia imediata, pessoalmente ou através de 

terceiros, a segunda via do requerimento com o resultado da perícia médica, no prazo de 

24(vinte e quatro)  horas de sua realização; 

 

VII – A cada novo atestado, o servidor deverá providenciar novo RPM e submeter-se a 

nova perícia, na forma regulamentada por este Decreto; 

 

VIII – No caso de afastamento superior a 10 (dez) dias, o servidor deverá ser submetido 

à Junta Médica Oficial, para emissão de Laudo Pericial, aplicando-se os procedimentos 

previstos neste Decreto; 

 

IX – Aplica-se o presente regulamento, no que couber, aos casos de licença por motivo 

de doença em pessoa da família; 

 

§ 1º O detentor de cargo de provimento em comissão, que necessitar afastar-se do 

serviço para tratamento de saúde por um período de até 15(quinze) dias, também deverá 

se submeter às normas estabelecidas neste Decreto; 

 

§2º Os atestados médicos de 01(um) dia de licença deverão ser encaminhados ao 

DESOPEM pelo órgão ou unidade de origem do servidor, constando a assinatura do 

chefe imediato; 
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§3º Os atestados médicos de 02(dois) a 10(dez) dias de licença, deverão ser periciados 

por 02(dois) médicos peritos, aplicando-se os procedimentos previstos neste Decreto; 

 

§4º O DESOPEM poderá entregar a conclusão pericial em até 24(vinte e quatro) horas 

após a sua realização. 

 

Art. 12 O chefe imediato, diante das condições de saúde do servidor, poderá solicitar a 

concessão de licença para tratamento de saúde “ex oficio”, expedindo o competente 

RPM. 

 

Parágrafo único No caso de recusa do servidor a se submeter à perícia, deverá ser 

oficiado ao DESOPEM para que este proceda a convocação, aplicando-se, no caso de 

não atendimento, as sanções cabíveis. 

 

Art. 13 O servidor que, diante de suas condições de saúde, necessitar que a perícia 

médica ocorra em seu domicílio ou em unidade hospitalar em que se encontre internado, 

deverá mencionar a pretensão no RPM. 

 

 

SUBSEÇÃO I 

Do Requerimento Para Perícia Médica – RPM 

 

Art. 14 O Requerimento para Perícia Médica - RPM - é o documento indispensável 

para a realização de perícia médica e terá validade até o final do expediente do primeiro 

dia útil subseqüente ao de sua expedição. 

 

Art. 15 No RPM, deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 

 

I - dados de identificação do servidor, 

II - informações da situação funcional; 

III - informações sobre o motivo e o local da perícia; 

IV - local, data e assinatura do responsável por sua expedição; 

 

Art. 16 O DESOPEM poderá recusar o RPM quando: 

I - preenchido incorretamente; 

II - apresentado depois do primeiro dia útil subseqüente ao de sua expedição; 

III - contiver rasura que comprometa sua autenticidade. 

Parágrafo único - A ausência da assinatura do próprio servidor, quando este estiver 

impossibilitado de fazê-lo, não será motivo para recusa do RPM. 

 

Art. 17 O modelo do RPM, bem como a rotina de encaminhamento para decisão e 

arquivamento, será estabelecido em orientações do DESOPEM. 
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SUBSEÇÃO II 

Da Perícia Médica 

 

Art. 18 Para ser submetido à perícia médica, o servidor deverá comparecer ao 

DESOPEM até o primeiro dia útil subseqüente à data da expedição do RPM, munido do 

RPM e de comprovante da sua identidade. 

 

Art. 19 As perícias médicas em domicílio ou em unidade hospitalar serão realizadas, 

sempre que possível, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data do protocolo do RPM e 

desde que o servidor comprove, mediante declaração de internação fornecida por 

unidade hospitalar ou atestado de médico assistente, impossibilidade de locomoção por 

tempo superior a 3 (três) dias. 

 

Art. 20 O profissional que realizar perícia médica deverá relatar, nos espaços próprios 

do RPM, as informações que justifiquem seu parecer. 

 

Art. 21 As licenças para tratamento de saúde com prazo superior a 10 (dez) dias 

dependerão de perícia médica realizada por Junta Médica. 

 

Art. 22 Realizada a perícia médica, será entregue ao servidor cópia do RPM, na qual 

deverá constar o parecer final sobre o pedido e o prazo da licença com a data de seu 

início. 

 

Art. 23 Caberá à Junta Médica Oficial, observadas as normas e instruções do 

DESOPEM, proferir parecer final sobre as perícias realizadas na sede do Departamento, 

em domicílio ou em unidade hospitalar, desde que o pedido da licença tenha sido ali 

protocolado. 

 

Art. 24 O servidor poderá ser convocado para nova perícia médica, quando a autoridade 

competente para proferir o parecer final julgar de conveniência ou a critério do 

DESOPEM. 

 

 

SUBSEÇÃO III 

Da Decisão Final e da Publicação do Resultado 

 

Art. 25 A decisão final sobre o pedido de licença, bem como seu enquadramento legal, 

caberá ao DESOPEM que a publicará no DIORONDON. 

 

Art. 26 Da publicação deverão constar: 

I - O nome do servidor; 

II – o número da matrícula e a lotação; 

III - o local e a data da perícia médica; 

IV - o número de dias concedidos ou a sua denegação; 

V - a data de início da licença; 

VI - o seu enquadramento legal. 
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Parágrafo único Deverão, também, constar da publicação as condições exigidas para 

nova perícia médica, se solicitadas no RPM. 

 

 

SUBSEÇÃO IV 

Da Licença Inicial, da Prorrogação, do Início e da Retroação 

  

Art. 27 Toda licença para tratamento de saúde, considerada como inicial, terá como 

data de início aquela fixada no RPM por autoridade responsável pelo parecer final, e 

poderá retroagir até 5 (cinco) dias corridos contados do dia anterior ao da expedição da 

mesma. 

§ 1º Quando motivo de força maior ou as graves condições de saúde do servidor 

justificar maior retroação, esta poderá ocorrer por mais 5 (cinco) dias, devendo, neste 

caso, ser juntada ao RPM, os  devidos comprovantes que a justifiquem. 

 

§ 2º Na falta de comprovação, ou se julgada insuficiente a justificativa, serão 

registrados como faltas os dias que ultrapassarem a retroação prevista no caput. 

 

Art. 28 A licença será considerada como prorrogação quando o pedido for apresentado: 

 

I - pelo menos até 5 (cinco) dias antes de findo o prazo da licença que o servidor estiver 

usufruindo; 

 

II - antes do término da licença em que se encontrar, seja inicial ou em prorrogação, 

quando esta for de prazo inferior a 5 (cinco) dias. 

 

Parágrafo único Quando a decisão final do DESOPEM, sobre o pedido de prorrogação 

de licença, solicitado nos termos deste artigo, for pela sua denegação, as faltas 

registradas no período, compreendido entre a data de término da licença anterior e a 

data de publicação do despacho denegatório, serão considerados como de licença, 

independentemente de novo pronunciamento daquele órgão. 

 

 

SUBSEÇÃO V 

Dos Pedidos de Reconsideração e Recursos 

 

Art. 29 Da decisão final do DESOPEM, de que trata o artigo 26 deste decreto, caberá 

pedido de reconsideração e recurso. 

 

Art. 30 O pedido de reconsideração deverá ser dirigido ao dirigente do DESOPEM, 

interposto no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da publicação da denegação da 

licença, e apresentado à autoridade responsável pelo parecer final que o instruirá e o 

encaminhará  ao dirigente do DESOPEM. 

 

Art. 31 Examinado o pedido, o dirigente do DESOPEM poderá determinar a realização 

de diligências, inclusive nova perícia médica. 

 

Parágrafo único Se não houver novas diligências, o prazo para decisão sobre o pedido 

será de até 15 (quinze) dias, a contar da protocolização do pedido; se houver será 
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contado do término das diligências que deverão ser determinadas e processadas com a 

maior brevidade. 

 

Art. 32 Serão sumariamente arquivados, por despacho da autoridade recorrida, os 

pedidos de reconsideração e recursos formulados fora dos prazos previstos nesta 

Subseção. 

 

 

SEÇÃO II 

Da Licença à Servidora Gestante 

 

 

Art. 33 A licença à servidora gestante será concedida: 

I - antes do parto: a partir do 8.º (oitavo) mês de gestação, salvo prescrição médica em 

contrário, mediante perícia médica realizada no DESOPEM; 

 

II - após o parto: mediante a apresentação da certidão de nascimento; 

 

§1º Na hipótese do inciso I deste artigo, a licença vigorará a partir da data fixada no 

RPM pelo profissional que realizar a perícia médica.  

 

§2º No caso do inciso II deste artigo, considerar-se-á, como início da licença, a data do 

parto, podendo, quando for o caso, retroagir até 15 (quinze) dias do evento. 

 

§ 3º Na hipótese da servidora adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, a 

licença será de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um) ano de idade, de 60 

(sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) 

dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade, tendo como data de início 

aquela em que se deu a efetivação comprovada do evento. 

 

 

Art. 34 No caso de natimorto, ou que a criança venha a falecer durante a licença, a 

licença concedida anteriormente não se interromperá. 

 

 

Art. 35 O disposto no artigo anterior não inibe a realização de perícia médica “ex-

oficio” na qual a licenciada pleiteie a desistência da licença, devendo reassumir o 

exercício se for considerada apta. 

 

 

Art. 36 Aplicam-se à licença à servidora gestante requerida a partir do 8.º (oitavo) mês 

de gestação  as disposições das Subseções I, II, III e IV da Seção I, do Capítulo III deste 

decreto. 

 

 

Art. 37 Fica assegurado à servidora o direito ao gozo do restante do período de licença 

quando, entre a data do parto e a de início de exercício no serviço público, mediar 

tempo inferior a 120 (cento e vinte) dias. 
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SEÇÃO III 

Da Licença ao Servidor Acidentado no Exercício de Suas Atribuições ou Atacado 

de Doença Profissional 

 

Art. 38 O servidor acidentado no exercício de suas atribuições ou que tenha adquirido 

doença profissional, terá direito à licença remunerada na forma da legislação pertinente. 

 

Parágrafo único - Considerar-se-á também acidente a agressão sofrida e não provocada 

pelo servidor no exercício de suas atribuições. 

 

Art. 39 Será indispensável para o enquadramento da licença como acidente de trabalho 

ou doença profissional, a sua comprovação em processo, que deverá iniciar-se no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, contados  do evento. 

 

Parágrafo único No processo deverão constar os elementos suficientes para 

comprovação do acidente, que deve ser instruído com a sua descrição. 

 

Art. 40 Concluído o processo, será elaborado relatório sucinto e encaminhado ao 

DESOPEM que, por sua Junta Médica, apreciará a presença de nexo causal, 

providenciando, quando for o caso, a retificação do enquadramento legal da licença. 

 

Art. 41 O DESOPEM poderá, a qualquer tempo, solicitar o processo de comprovação 

do acidente de trabalho. 

 

Art. 42 Os conceitos de acidentes de trabalho, bem como a relação das moléstias 

profissionais, para fins desta Seção, serão os adotados pela Legislação Federal vigente à 

época do acidente. 

 

 

SEÇÃO IV 

Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família 

 
 

Art. 43 O servidor poderá obter licença, por motivo de doença em pessoa da família. 

 

Parágrafo único São pessoas da família, para efeito deste artigo: Os pais, desde que 

dependente do servidor, o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, os filhos e 

equiparados. 

 

Art. 44 A pessoa da família, acometida de doença, será submetida à perícia médica no 

DESOPEM na forma prevista neste decreto. 

 

Art. 45 Todo pedido de licença por motivo de doença em pessoal da família deverá ser 

objeto de sindicância social a ser realizada pelo DESOPEM, para certificação de sua 

real necessidade. 

 

Art. 46 A autoridade competente para proferir o parecer final sobre o pedido de licença 

deverá levar em consideração, além dos aspectos médicos, os de natureza social do 

benefício. 
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Art. 47 O servidor licenciado é obrigado a reassumir o exercício quando não subsistir a 

doença na pessoa da família ou quando, após realização de perícia médica, ficar 

comprovada a cessação dos motivos que determinaram a licença. 

 

Art. 48 A licença de que trata esta Seção será concedida sem prejuízo da remuneração 

do cargo efetivo, até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada por igual período, 

mediante parecer da Junta Médica Oficial e excedendo estes prazos, sem remuneração. 

 

§1º A licença somente será deferida se a assistência direta do Funcionário for 

indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que 

deverá ser apurado através de acompanhamento social. 

 

§ 2º A licença prevista neste artigo só será concedida se não houver prejuízo para o 

serviço público. 

 

Art. 49 Os dias de licença por motivo de doença em pessoa da família não serão 

contados para nenhum efeito legal e acarretarão redução de período de férias e de 

licença-prêmio. 

 

Art. 50 Aplicam-se, à licença por motivo de doença em pessoa da família, no que 

couber, as disposições das Subseções I a V da Seção I do Capítulo III, deste decreto. 

 

 

CAPÍTULO IV 

Da Aposentadoria por Invalidez 

 

Art. 51 As perícias médicas destinadas a comprovar a invalidez total e permanente do 

servidor para qualquer cargo ou função pública serão realizadas no DESOPEM, pela 

Junta Médica Oficial. 

 

Art. 52 Realizada a perícia médica e concluídas as diligências que se fizerem 

necessárias, a Junta Médica elaborará seu parecer que será encaminhado, pelo 

DESOPEM, ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de 

Rondonópolis-IMPRO. 

 

Parágrafo único Quando julgar de conveniência ou a pedido do IMPRO, o DESOPEM 

convocará o servidor para nova perícia médica em sua sede. 

 

Art. 53 Será considerada licença para tratamento de saúde, independentemente de 

qualquer providência do DESOPEM, o período compreendido entre a data da última 

licença concedida e a data da decisão favorável à aposentadoria. 

 

Parágrafo único Tratando-se de decisão contrária à aposentadoria, deverá o 

DESOPEM pronunciar-se quanto à concessão de licença para tratamento de saúde. 

 

Art. 54 O laudo de aposentadoria por invalidez será expedido pelo DESOPEM 

constando a decisão favorável e o código da enfermidade (CID). 
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Art. 55 No ato de concessão de aposentadoria por invalidez, a ser expedido pelo 

IMPRO, deverá constar como data de início da aposentadoria aquela fixada pelo 

DESOPEM. 
 

 

CAPÍTULO V 

Do Controle e da Fiscalização 

 

Art. 56 São atribuições do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica – 

DESOPEM, o controle e a fiscalização das licenças médicas, bem como dos atos a elas 

relacionados. 

 

Art. 57 Cabe ao DESOPEM: 

 

I - em relação ao servidor: 

 

a) condicionar a concessão de nova licença ao atendimento de qualquer exigência que a 

Junta Médica julgar conveniente impor; 

 

b) verificar, mediante acompanhamento social, se o servidor licenciado está seguindo as 

prescrições e/ou recomendações médicas recomendadas pelo seu médico assistente; 

 

c) exigir comprovante idôneo do tratamento; 

 

e) solicitar ao Departamento de Recursos Humanos do órgão no qual o servidor está 

lotado, a suspensão do pagamento do servidor que se recusar a fazer prova do 

tratamento médico ou que não atender à convocação para perícia médica; 

 

II - em relação aos profissionais médicos responsáveis pela perícia: 

 

a) solicitar que preste esclarecimento sobre tudo o que com ela se relacione; 

 

b) representar à autoridade superior e, quando for o caso, à comissão de ética Médica do 

Conselho Regional de Medicina quando de inobservância do Código de Deontologia; 

 

 

CAPÍTULO VI 

Das Disposições Gerais e Finais 

 

Art. 58 De posse da cópia da RPM com parecer final favorável à licença, o servidor 

deverá iniciar, ou quando se tratar de retroação ou de prorrogação, continuar seu gozo, 

ainda que não publicada a decisão final do DESOPEM e desde que referido parecer 

tenha sido proferido na forma prevista neste decreto. 

 

Parágrafo único O gozo da licença sem que tenha sido atendida exigência para a nova 

perícia, constante da publicação referente ao pedido anterior, poderá implicar em faltas. 

 

Art. 59 O servidor que se valer do parecer final, proferido em desacordo com este 

regulamento, ficará sujeito a ter computado como faltas injustificadas o período em que 

considerar licenciado. 



 12 

 

Art. 60 A cópia da RPM, de que trata o artigo 56 deste decreto deverá ser entregue ao 

setor de pessoal até o primeiro dia útil após ter sido proferido o parecer final, devendo o 

servidor ser advertido das conseqüências quando em desacordo com o disciplinado 

neste decreto. 

 

Art. 61 O Departamento de Recursos Humanos do órgão no qual o servidor é lotado 

deverá observar se o parecer final foi proferido nos termos estabelecidos neste decreto, 

sob pena de responsabilidade, quando for o caso. 

 

Art. 62 A apresentação da cópia da RPM pelo servidor, não substitui a publicação da 

decisão do DESOPEM. 

 

Art. 63 As divergências que possam vir a existir entre o parecer final constante da cópia 

da RPM e a publicação da decisão do DESOPEM deverão ser objeto de consulta àquele 

órgão. 

 

Parágrafo único Constatada a irregularidade deverá ser instaurada sindicância 

administrativa para apuração dos fatos e aplicação da sanção disciplinar cabível aos 

responsáveis. 

 

Art. 64 A autoridade competente para proferir o parecer final deverá observar a correta 

retroação da licença, sua data de início ou de prorrogação, cabendo idêntica providência 

ao órgão de pessoal de origem do servidor. 

. 

Art. 65 O DESOPEM promoverá a cassação das licenças médicas concedidas quando 

for constatado pelo acompanhamento social do Departamento, ou comunicado pelo 

órgão em que o servidor é lotado, que o mesmo está exercendo atividade remunerada, 

sem prejuízo das penalidades previstas em legislação própria, conforme apurado em 

sindicância. 

 

Art. 66 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 67 Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 3.356 de 

25/09/2001 e o Decreto nº 4.708 de 03/09/2007. 
 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 

Rondonópolis, 22 de fevereiro de 2010; 94º da Fundação e 

56º da Emancipação Política. 

 

 

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO 

Prefeito Municipal 

 

Registrado nesta Secretaria e  

publicado no DIORONDON. 

 

 

    MILTON GOMES DA COSTA 

    Secretário Municipal de Governo 


