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DECRETO Nº 7.819, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2016. 
Altera a redação do Decreto nº 5.754, de 22 de fevereiro de 2010. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 8° da Lei 

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

   

D E C R E T A: 
 
 

Art. 1º O Decreto nº 5.754, de 22 de fevereiro de 2010, passa vigorar com as seguintes 

modificações: 

 

Art. 1º ... 

 

Parágrafo único - O disposto neste decreto não se aplica aos servidores 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e detentores de 

cargo em comissão, exceto quando necessitar afastar-se do serviço por 

motivo de saúde por um período de até 15 (quinze) dias. 

 

(...) 

 

Art. 3º ... 

 

II - emitir o Comunicado de Acidente de Trabalho – CAT; 

 

(...) 

 

XIII - emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP. 

 

(...) 

 

Art. 11 ... 

 

(...) 

 

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, através do preenchimento do formulário de   Comunicado de 

afastamento para tratamento de saúde ou acompanhamento de pessoa da 

família. 

 

(...) 

 

IV - ... 

 

V - Revogado 

 

VI - O servidor deverá entregar a sua chefia imediata, pessoalmente ou 

através de terceiros, a segunda via do requerimento com o resultado da 
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perícia médica, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas de sua realização, 

sendo a terceira via do RPM de propriedade do servidor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

§ 1º O detentor de cargo de provimento em comissão e os servidores 

regidos pelo regime CLT, 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 pelo servidor ao DESOPEM, constando assinatura do 

chefe imediato, não necessitando ser submetido à Perícia Médica do 

DESOPEM; 

 

(...) 

 

§ 5º Somente será feito um novo agendamento de perícia médica, 

previamente agendada e não realizada devido o não comparecimento do 

servidor, mediante apresentação de justificativa; 

 

§ 6º No caso de afastamento superior a 15 (quinze) dias, os servidores 

regidos pela CLT e detentor de cargo em comissão, deverão ser 

submetidos à perícia médica do DESOPEM e caso necessário 

encaminhado ao INSS; 

 

§ 7º A perícia médica realizada em unidade hospitalar ou em domicílio 

será realizada por apenas 01 (um) médico perito, aplicando-se os 

procedimentos previstos neste Decreto. 

 

(...) 

 

Art. 12 ... 

 

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

deverá ser oficiado ao DESOPEM para que este proceda à convocação, 

aplicando-se, no caso de não atendimento, as sanções cabíveis, inclusive 

as previstas no Art. 57 alínea d. 

 

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 requerê-la ao DESOPEM, através de 

formulário específico para esta finalidade, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. 

 

§ 1º Se o servidor for portador de doença considerada infectocontagiosa 

deverá informar ao DESOPEM no ato do agendamento da perícia, a fim 

de receber orientação do procedimento a ser adotado; 

 

§ 2º O servidor que, no curso da licença, julgar-se apto a retornar à 

atividade deverá apresentar atestado do médico assistente e ser submetido 

a perícia médica. Caso não se configure mais a limitação de saúde, a 

perícia emitirá laudo de reassunção fixando a data do retorno ao 

trabalho; 
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§ 3º Não será devida licença médica ao servidor que afastar-se do 

trabalho para recuperar-se de cirurgia e procedimentos meramente 

estéticos. Nos casos de necessidade de cirurgia de cunho reparador, 

deverá o servidor comparecer ao DESOPEM antes da realização do 

procedimento e apresentar relatório médico justificando a indicação de 

cirurgia e exames complementares. 

 

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

indispensável para a realização de perícia médica. 

 

(...) 

 

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

comparecer ao DESOPEM até o primeiro dia útil subsequente à data da 

expedição do atestado médico, munido do RPM e Atestado Médico 

contendo os dados do servidor, período sugerido de afastamento, 

assinatura e carimbo do médico.  

 

Parágrafo único - Somente aos médicos e aos odontólogos, no estrito 

âmbito de sua profissão, é facultada a prerrogativa do fornecimento de 

atestados para afastamento do trabalho. 

 

(...) 

 

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 e fim. 

 

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, já a emissão do parecer nas perícias realizadas em 

domicílio ou em unidade hospitalar será de responsabilidade do médico 

que a realizou. 

 

(...) 

 

Art. 26 ... 

 

Parágrafo único - Deverá, também, constar da publicação as condições 

exigidas para nova perícia médica, se solicitadas no RPM, bem como as 

perícias médicas agendadas e não realizadas por motivo de não 

comparecimento do servidor. 

 

(...) 

 

Art. 31 ... 

 

(...) 

 

§ 2º Se não houver novas diligências, o prazo para decisão sobre o pedido 

de até 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do respectivo protocolo; se 
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houver, será contado do término das diligências que deverão ser 

determinadas e processadas com a maior brevidade. 

 

(...) 

 

Art. 33 ... 

 

(...) 

 

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

autenticada ou acompanhada da original para ser autenticada no 

DESOPEM no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

§ 3º Ao segurado ou segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para 

fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 

120 (cento e vinte) dias.  

 

Art. 34 ... 

 

§ 1º A servidora terá direito à licença maternidade, no caso de natimorto, 

quando a gestação tiver duração igual ou superior à vigésima terceira 

semana de gestação;  

 

§ 2º No caso de natimorto, a servidora que se julgar em condições de 

retornar ao trabalho deverá se apresentar no DESOPEM munida de 

atestado médico e RPM e se for considerada apta, reassumirá o exercício 

e a licença maternidade será interrompida; 

 

§ 3º Em caso de aborto não-criminoso, comprovado mediante atestado 

médico com informação do CID específico, a segurada terá direito à 

licença maternidade correspondente a duas semanas; 

 

(...) 

 

Art. 38 ... 

 

Parágrafo único - Configura também acidente em serviço o dano físico ou 

mental sofrido pelo servidor e que se relacione mediata ou imediatamente 

com as atribuições do cargo; os danos decorrentes de agressão sofrida e 

não provocada pelo servidor no exercício do cargo e os danos sofridos no 

percurso de residência para o trabalho e vice-versa. 

 

Art. 39 Será indispensável para o enquadramento da licença como 

acidente de trabalho ou doença profissional, a sua comprovação em 

processo, mesmo que não haja afastamento das atividades, até o primeiro 

dia útil seguinte ao da ocorrência. 

 

Art. 40 - Revogado 

 

Art. 41 – Revogado 

 

Art. 43 O servidor público efetivo poderá obter licença por motivo de 
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doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou 

madrasta e enteado. 

 

Art. 44 ... 

 

Parágrafo único - Caso a pessoa da família resida ou esteja realizando 

tratamento fora do município, seu responsável deverá apresentar relatório 

médico original comprovando a sua impossibilidade de comparecimento 

ao DESOPEM para ser periciado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(...) 

 

Art. 48 A licença de que trata esta Seção, incluídas as prorrogações, 

poderá ser concedida a cada período de 12(doze) meses nas seguintes 

condições:   

 

I - por até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogados por igual período, 

consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor;  

 

II  - excedendo este prazos, consecutivos ou não, sem remuneração.  

O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data do 

deferimento da primeira licença concedida.  

 

(...) 

 

§ 3º Não cabe à concessão de licença a mais de um servidor para assistir 

o mesmo paciente; 

 

§ 4º É vedado o exercício de atividade remunerada ou não, durante o 

período de licença;  

 

§ 5º Caso o membro da família faleça no curso da licença, deverá 

comunicar o DESOPEM e apresentar a certidão de óbito e RPM, para 

cessação da mesma.  

 

Art. 49 ... 

 

Parágrafo único - Não será devida licença por motivo de doença em 

pessoa da família para o ente que submeter-se a cirurgia e/ou 

procedimentos meramente estéticos. Nos casos de necessidade de cirurgia 

de cunho reparador, deverá o servidor comparecer ao DESOPEM antes 

da realização do procedimento e apresentar relatório médico justificando 

a indicação de cirurgia e exames complementares. 

 

(...) 

 

Art. 52 ... 

 

Parágrafo único - O servidor aposentado por invalidez está obrigado, sob 

pena de suspensão do benefício, a qualquer tempo, e independentemente 

de sua idade, ressalvada apenas a idade máxima de permanência no 

serviço público, a submeter-se anualmente a exames médicos-periciais, 
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conforme instruções emitidas pelo IMPRO. 

 

(...) 

 

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

DESOPEM constando a decisão favorável e o código da enfermidade 

(CID), bem como se a patologia enquadra-se ou não no art. 14 da Lei 

4.614/2005. 

 

(...) 

 

Art. 57 ... 

 

(...) 

 

d) 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 solicitado pelos peritos ou 

que não atender à convocação para perícia médica. 

 

(...) 

 

Art. 65 O DESOPEM promoverá a cassação da licença médica concedida 

quando for constatado, pelo acompanhamento social, que o servidor está 

exercendo atividades, remuneradas ou não, incompatíveis com as 

recomendações médicas que motivaram a sua licença.  

 

Parágrafo único - Além de promover a cassação da licença médica ou 

DESOPEM deverá instruir processo com as informações levantadas e 

encaminhará a Procuradoria Geral do Município para as medidas 

cabíveis em cada caso.  

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 

em contrário. 

 

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 

Rondonópolis, 23 de fevereiro de 2016; 

100ª da Fundação e 62ª da Emancipação Política. 

 

 

 

 

 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ 

Prefeito Municipal 
FABRÍCIO MIGUEL CORREA 

Procurador Geral do Município 

 

 

Registrado na Coordenadoria de  

Acompanhamento Jurídico Legislativo 

e publicado no DIORONDON. 


