
Quarta-feira
21 de Dezembro de 2022
10 - Ano XIV - Nº 4313 Seabra

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QTE1Q0FENDI1NZUZOEI3NU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

 

 

ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA 
Praça da Bandeira, nº 70 - CEP 46900-000 - Fone : (075) 3331-1421/1422 
 

 

LEI MUNICIPAL N° 777/2022. DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

 

Cria, altera e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 054/95, de 

15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos 

Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Seabra, das 

Autarquias e Fundações Públicas Municipais e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEABRA, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei:  

 

Art. 1º - O art. 98 da Lei Municipal nº 054/95, de 15 de dezembro de 1995 passará a viger com 

a seguinte redação: 

 

Art. 98. Ao servidor poderá ser concedida licença por motivo de 

doença em pessoa da família, para acompanhamento destes, 

especificamente: 

 

I - dos pais; 

II - do cônjuge ou companheiro (a); 

III - dos (as) filhos (as) e enteados (as); 

IV - padrasto ou madrasta. 

V – avós; 

VI – menor sob tutela ou guarda; 

VII – irmãos menores incapazes. 

 

§1º. Para fins desta Lei, é considerado companheiro (a) a pessoa 

solteira, viúva, separada judicialmente, comprovadamente separada 
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de fato ou divorciada que mantenha união estável com o servidor 

público. 

 

§2º. A união estável deverá ser comprovada através de escritura 

pública ou declaração de União Estável acompanhada de pelo menos 

um dos meios de comprovação seguintes: 

 

I - comprovante de domicílio comum; 

II - existência de filho havido em comum; 

III - realização de casamento religioso; 

IV - procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

V - figurar o interessado como dependente ou beneficiário do 

segurado em apólice de seguro, declaração de imposto de renda, 

registro de associação de qualquer natureza, clube ou agremiação 

esportiva, social ou cultural. 

 

§3º. Para a concessão da licença mencionada nesta seção será 

necessária à comprovação de que a assistência direta do servidor seja 

indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o 

exercício do cargo, o que deverá ser apurado por meio de 

acompanhamento social. 

 

§4º. Quando do requerimento da licença de que trata este artigo, será 

indispensável a apresentação dos seguintes documentos: 

 

I - Atestado médico e relatório completo, incluindo o CID 10, em 

nome do familiar acometido pela doença; 

II - Exames complementares atuais, relativos ao quadro clínico do 

familiar; 

III - Fotocópia da carteira de identidade e CPF do servidor; 

IV - Documentação, como RG, Certidão de Nascimento, CPF e/ou 

outros que comprovem o vínculo familiar. 
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Art. 2º. O art. 99 da Lei Municipal nº 054/95, de 15 de dezembro de 1995 passará a viger com 

a seguinte redação: 

 

Art. 99. A licença por motivo de doença em pessoa da família será 

concedida por um prazo de até 03 (três) meses com remuneração 

integral e 2/3 da remuneração quando exceder a esse prazo, não 

podendo a licença ultrapassar 06 (seis) meses. 

 

Parágrafo Único. É vedado o exercício de atividade remunerada 

durante o período da licença. 

 

Art. 3º. O art. 143 da Lei Municipal nº 054/95, de 15 de dezembro de 1995, passam a viger 

com a seguinte redação: 

 

Art. 143. Será concedida ao servidor público municipal licença para 

tratamento de saúde, mediante a comprovação da incapacidade para o 

trabalho, quando sua remuneração será substituída por auxílio doença.  

 

Parágrafo único. Findo o prazo da licença, o servidor deverá 

reassumir imediatamente o exercício do cargo, salvo prorrogação 

concedida antes da conclusão. 

 

Art. 4º. Fica criado o artigo 143-A da Lei Municipal nº 054/95, de 15 de dezembro de 1995, 

que passará a viger com a seguinte redação: 

 

Art. 143-A. O auxílio doença é um direito concedido pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS – ao servidor público municipal, 

em caso de doença que resulte em sua incapacidade ao trabalho por 

período superior a 15 (quinze) dias. 

 

§1º. A incapacidade para o trabalho de que trata o caput deste artigo 

deverá ser comprovada por atestado médico, que deverá ser emitido 
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por médico/odontólogo do Sistema Único de Saúde - SUS ou 

particular, desde que devidamente inscrito no Conselho Profissional; 

 

§2º. O atestado médico deverá conter as seguintes informações: 

 

I - o nome e o RG do servidor; 

II - a assinatura do médico ou odontólogo, sobre carimbo, constando 

nome completo e registro no Conselho Profissional, ou subscrito em 

receituário personalizado; 

III - o tempo de afastamento concedido ao servidor; 

IV - a data da emissão do atestado; 

V - o Código Internacional de Doenças (CID). 

 

§ 3º.  Nos casos de concessão de licença, o prazo será fixado em dias. 

 

§ 4º. Na hipótese de apresentação de atestado posteriormente ao início 

do afastamento, o servidor deve encaminha-lo a seu chefe imediato ou 

ao Departamento de Recursos Humanos no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de ser considerada como falta 

injustificada a ausência ao local de trabalho. 

 

§ 5º. Para os fins do presente artigo, a definição de servidor municipal 

contempla as seguintes espécies: 

 

I - o ocupante de cargo do quadro efetivo;  

II - o ocupante de cargo em comissão; 

III - o servidor contratado temporariamente, por excepcional interesse 

público. 

 

Art. 5º. Fica alterado o art. 144 da Lei Municipal nº 054/95, de 15 de dezembro de 1995, que 

passará a viger coma seguinte redação: 
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Art. 144. O auxílio-doença será devido pelo Instituto Nacional do 

Serviço Social – INSS, após perícia médica, nos termos da Lei nº 

8.213/1991, de 24 de julho de 1991, quando o servidor ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por 

período superior a 15 (quinze) dias consecutivos, período este durante 

o qual a remuneração do servidor será custeada pelo Município.  

 

Art. 6º. Ficam revogados os artigos nº 145, 146, 147, 148 e parágrafo único, 149 e parágrafo 

único da Lei Municipal nº 054/95, de 15 de dezembro de 1995. 

 

 

Art. 7º - Essa Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de dezembro de 2022. 

 
 

FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 

 


