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DMSO – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 OCUPACIONAL 
Avenida 40, 737 – Vila Operária – Rio Claro – SP 

 
REQUERIMENTO – LICENÇA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

__________________________________________________________________________, funcionário (a), 

CLT, Matrícula _______________,  lotado (a) na Secretaria Municipal________________________________, 

local de Trabalho:_______________________________________________________________________, no 

cargo de ____________________________________, vem respeitosamente requerer Licença para Tratamento 

de Doença em Pessoa da Família por um período de _______ dias, a partir de _____/______/_______. 

Estou ciente que, na falta de algum documento ou exigência, conforme decreto Nº 8751, de 23de junho de 2009 

a Licença para Tratamento em Pessoa da Família poderá ser Indeferida, não cabendo recurso. Conforme Lei 

Complementar 117, de 28 de Abril de 2017, que trata sobre servidores Celetistas, poderão usufruir da licença 

em questão: 

§ºOs servidores públicos que tiverem que acompanhar esposos (as) e/ou companheiras (as), pais, filhos de 

até 18 anos incompletos ou incapazes e/ou demais parentes nos quais são responsáveis legais, à consulta 

médica (período da consulta) ou em casos de cirurgias, internações e tratamentos (medicamentosos ou 

terapêuticos) por prazo limitado de até 30 dias, terão o período de ausência no trabalho abonado, sem 

prejuízo nos vencimentos, desde que apresente atestado e prescrição médica no prazo de 72 horas a contar 

da data de seu afastamento do serviço público, e que haja acompanhamento pelo SAS condicionado tal 

direito a indispensabilidade da assistência pessoal, permanente e inconciliável com o horário de trabalho 

do servidor, situação que será verificada pelo setor de Assistência Social do SAS por meio de 

diligências/visitas no local do acompanhamento e formulação de parecer técnico.  

 

Anexos: 
 Atestado Médico (   )   

 Documentos de comprovação de parentesco (   ) 

 Receita Médica (   ) 

 Laudos de Exames (   )     

 Declaração de Internação (   ) 

 Outros (   )  ________________________________________________________________ 

 

Rio Claro, _____ de ____________ de _____________ 

 

 

Ciente: _______________________________________ 

Assinatura do Servidor ou Responsável 

 

                                                                                          Telefone:_____________________________________ 

 

 

SERVIÇO SOCIAL 

Benefício: Deferido (  )     Indeferido (   )                                                ____________________________ 

                                                                                                                                 Serviço Social 

OBS:__________________________________________ 

 

SERVIÇO MÉDICO 

Benefício: Deferido (  )   Indeferido (   )    Prorrogado (   )      Período: ___________ dias 

 

Data de início: ____/____/____ Data reavaliação: ___/____/____ Data retorno às atividades:___/___/___ 

 

_______________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Médico Responsável 

 


