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1· Como o servidor deve proceder quando tiver que se afastar do trabalho 

devido a um problema de saúde? 

 

Deverá informar a chefia imediata e entregar seu atestado, em até cinco 

dias corridos contados da data do início do afastamento, diretamente no Serviço de 

Perícia Médica da Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor, localizado no 

Hospital Universitário - Unidade Materno Infantil. Rua Silva Jardim, nº 215, Centro. 

2º andar. Sala 222 - CEP: 65020-560. São Luís – Maranhão.  

 

 

2· O que deve conter no atestado? 

 

 Identificação do servidor. 

 Identificação do profissional emitente (médico ou dentista) com assinatura 

no registro do conselho de classe. 

 Código da Classificação Internacional de Doenças - CID ou diagnóstico. 

 O tempo de afastamento sugerido. 

 Telefone para contato com o servidor. 

 Local e data. 

 

 

3· O que acontece caso o atestado não seja entregue no prazo determinado? 

 

Caso o atestado não seja entregue no Serviço de Perícia Médica no Hospital 

Materno Infantil (servidores da UFMA e dos demais órgãos) e no Setor de Gestão 

de Pessoas (somente para servidores dos demais órgãos) em até cinco dias, 

contados a partir da data de emissão do atestado, o servidor será convocado a 

passar por Perícia Oficial para validação do mesmo. 
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4 · O servidor é obrigado a autorizar a especificação do CID no atestado? 

 

Apesar de ser assegurado ao servidor o direito de não autorizar a 

especificação do diagnóstico em seu atestado, é recomendável que o mesmo 

solicite ao seu médico a colocação do CID. Caso contrário, deverá submeter-se à 

Perícia Oficial qualquer que seja o número de dias de licença solicitados. 

 

5 · O servidor terá que comparecer pessoalmente para entregar o atestado? 

 

Há duas possibilidades: 

 Nos casos de atestado médico de até 5 dias e desde que esteja 

preenchido corretamente* não há a necessidade de que seja 

entregue pessoalmente. No entanto é interessante que o faça, pois 

pode ser constatada a necessidade de perícia. 

 Para servidores com atestado de mais de 5 dias é necessário 

comparecer à Perícia. 

 

*Conforme exigências da segunda questão. 

 

6 · Em que casos o servidor deverá passar por Perícia Oficial? 

 

 Por atraso na entrega do atestado. 

 Se a soma dos seus atestados nos últimos 12 meses for superior a 14 dias, 

consecutivos ou não. 

 Se o atestado para tratamento da própria saúde for superior a 5 dias 

consecutivos. 

 Se o atestado para acompanhar familiar for superior a 3 dias consecutivos. 

 Por recomendação da chefia imediata. 

 Por iniciativa do servidor. 
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 Se houver irregularidade do Atestado Médico no ato do registro, tais como: 

falta de CID e/ou de CRM, presença de rasura, dado de hospital ou clínica 

inexistente. 

 

7. O que acontece se o servidor não comparecer para a realização da perícia? 

 

Em caso de não comparecimento à perícia, sem justificativa prévia, o caso 

será encaminhado aos RH’s dos órgãos para que sejam tomadas as providências 

legais cabíveis. 

“Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, 
injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica 
determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da 
penalidade uma vez cumprida a determinação (art. 130 §1º da Lei 
8112/90)”. 
 
 
 

8· Quem comunicará o afastamento do servidor ao setor de Recursos 

Humanos? 

 

O sistema gera automaticamente um e-mail que é enviado ao setor de 

recursos humanos. 

 

 

9· Quem comunicará o afastamento do servidor a chefia imediata? 

 

A comunicação do afastamento das atividades laborais à chefia imediata é 

de responsabilidade exclusiva do servidor e deverá ser feita no primeiro dia útil do 

período de licença, através de apresentação da cópia do laudo pericial, sob pena de 

configurar infração prevista no inciso I do art. 117 da Lei 8112/90, de 11 de 

dezembro de 1990. 
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10 · Se o servidor descobrir que está com doença grave e quiser fazer 

tratamento em outra cidade como deve proceder? 

 

Deve comparecer ao Serviço de Perícia Médica com atestado do médico 

assistente indicando o tratamento. 

 

11 · Se o servidor não estiver no Maranhão e precisar ser periciado ou se for 

internado ou submetido a tratamento em outra cidade o que deverá fazer? 

 

Nos casos em que o servidor não puder comparecer a Unidade SIASS da 

UFMA, deverá comparecer a Unidade SIASS da cidade em que se encontrar e 

solicitar o atendimento pericial. 

O servidor pode consultar a equipe de Perícia Médica da UFMA e solicitar-

lhe as informações necessárias para entrar em contato com a Unidade SIASS do 

estado. 

 

12· Como será feito o atendimento a servidores impossibilitados de 

comparecer à Perícia? 

 

Nas situações em que o período de afastamento solicitado justifique a 

realização de perícia, havendo a impossibilidade de locomoção do servidor, a 

avaliação pericial será realizada no estabelecimento hospitalar ou domiciliar onde 

ele se encontrar internado, mediante agendamento no Serviço de Perícia Médica.  

 

13 · A licença para acompanhamento de pessoa da família ou dependente 

poderá ser concedida em que situação? 

 

Será concedida se a assistência pessoal do servidor for indispensável e não 

puder ser prestada, simultaneamente, com o exercício do cargo ou mediante 

compensação de horário (Art. 83 da Lei nº 8.112/1990). 
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14 · Quem é considerada pessoa da família ou dependente para fins de 

concessão dessa licença? 

 

De acordo com o art. 83 da Lei 8112/90, considera-se pessoa da família: 

cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, pais, filhos, enteados ou 

dependente que viva as expensas do servidor. 

 

15 · Como solicitar licença à gestante? 

 

A licença à gestante poderá ser solicitada e concedida 

administrativamente quando seu início coincidir com a data do parto. A 

comprovação deve ser feita no RH do órgão, sem que seja necessária avaliação 

pericial. No caso da UFMA, na Divisão de Direitos e Deveres.  

O procedimento é iniciado pelo Sistema SIGRH (Documentos - Formulários 

– Requerimentos - Licença à gestante - Gerar requerimento - imprimir). Em 

seguida, deve-se apresentar a documentação (Requerimento preenchido, certidão 

de nascimento e CPF do bebê) na Divisão de Direitos e Deveres – DDD, Campus do 

Bacanga – UFMA. 

 

16. A licença a gestante pode ser concedida antes do parto? 

 

Pode ser antecipada por prescrição médica, pois qualquer ocorrência 

clínica gestacional após período de 36 semanas, ou seja, a partir do primeiro dia do 

9º mês de gestação, deverá desencadear o início de licença maternidade. 

Nos casos em que a servidora grávida adoecer durante a gravidez, antes de 

ter concluído o período de 36 semanas de gestação e necessite de licença, terá que 

passar por perícia. O afastamento, nessa situação, será processado como licença 

para tratamento de saúde.  

 

 

 



                                                                                       

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor 

  

17. A licença à gestante pode ser prorrogada? 

 

Sim. A prorrogação da licença à gestante, por mais 60 dias, será concedida 

administrativamente, desde que requerida pela servidora até o final de 30 dias a 

contar da data do parto, encaminhando-se ao RH do órgão de origem (Art. 2º, §1do 

Decreto nº. 6.690/2008). 

A servidora poderá solicitar a prorrogação na mesma data em que der 

entrada na licença à gestante. Para tanto, deverá apresentar também o 

requerimento Licença à Gestante Prorrogação. O procedimento é feito pelo Sistema 

SIGRH (Documentos - Formulários – Requerimentos - Licença à gestante 

prorrogação - Gerar requerimento - imprimir).  

 

18. Servidor que apresenta atestado para tratamento da própria saúde no 

último dia que antecede as férias terá suas férias suspensas para a concessão 

da licença? 

 

Não. O último dia trabalhado foi o dia anterior ao início das férias. As 

férias, uma vez iniciadas não serão interrompidas. A avaliação pericial irá verificar 

a necessidade de afastamento após o término das férias. 

 

19. Contratados e estagiários obedecerão aos mesmos procedimentos para a 

solicitação de licenças? 

 

As ações são destinadas somente aos Servidores Públicos Federais do 

quadro efetivo dos órgãos partícipes do Acordo de Cooperação. Não são 

contemplados contratados e estagiários. Em caso de afastamento ou concessão de 

licença desses, esta será feita pelo INSS. 

 

 

 

 



                                                                                       

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 
Pró-Reitoria de Recursos Humanos 

Departamento de Desenvolvimento de Recursos Humanos 
Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor 

  

UNIDADE SIASS UFMA: 

– Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor - CASS: 

 

Endereço: Cidade Universitária - Av. Dos portugueses, 1966, Bacanga. Prédio 

Castelão – PRH/DDRH – CEP: 65080-805. São Luís – Maranhão. 

Fone: (98) 3301-8814. 
 
 
 

– Serviço de Perícia Médica: 

 
Endereço: Hospital Universitário - Unidade Materno Infantil. Rua Silva Jardim, nº 

215, Centro - CEP: 65020-560. São Luís – Maranhão. 

Fone: (98) 21091160. 
 
Horário de funcionamento: 7:30 às 17:00. 
 
Médicos peritos: Dr. Arnóbio Alves Timóteo; Dr. Artur Serra Neto; Drª. Lígia Maria 
Frazão Simões. Dr. Onildo de Barros Correia e Dr. Walber Miranda Silva. 
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