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NOTA DE AUDITORIA 

Destino(s): Superintendência de Gestão de Pessoas – Divisão de Saúde e 

Qualidade de Vida 

Assunto: Consulta sobre procedimento para concessão de licença 

 

 

NOTA DE AUDITORIA Nº 15/2019 

 

1. Trata-se de resposta da Auditoria Interna – AUDIN à consulta 

realizada pela SUGEPE/DSQV, acerca da conduta a ser seguida nos casos em 

que o servidor não apresentar o atestado médico que assegure seu direito à 

licença por motivo de doença em pessoa da família. 

2.  No Ofício nº 404/2019/SUGEPE, de 22 de novembro de 

2019, em resposta ao monitoramento das ações a serem implementadas após a 

consultoria que resultou no Relatório de Auditoria nº 04/2019, a área solicita 

orientação para os casos de servidores que apresentam os documentos fora do 

prazo previsto na legislação ou não comparecem com seus familiares para a 

realização de perícia, prevista pelo art. 4º do Decreto nº 7003/2009, transcrito no 

documento citado.  

3. Segundo constou, não obstante ser possível o envio do 

atestado médico por e-mail ou por terceiros, nem sempre isso ocorre. Ainda, há 

casos em que sequer são apresentadas justificativas, seja para o atraso na 

entrega de documentação, seja para a não realização de perícia. 

4. Entendemos que cabe ao administrador público aplicar a 

legislação para motivação de seus atos. Desta forma, se o interessado não age 

com diligência no atendimento aos prazos estabelecidos em lei, divulgados 

internamente, constantes de orientações da DSQV, resta ao gestor a decisão 

sobre o desconto da remuneração do dia em que faltar ao serviço, regra contida 

na Lei º 8112/90, art. 44, inciso I.  

5. Quanto ao “motivo justificado”, há que se analisar cada 

situação que se apresentar, verificando-se os argumentos do servidor e se estes 

amparam seu comportamento. Por exemplo, seria o caso de uma enfermidade 
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psicológica ou física severa que impeça seu deslocamento, ou qualquer outra 

circunstância que possa resultar em necessidade de ida do perito até a 

residência do servidor/familiar. Como respaldo legal, os princípios da 

razoabilidade, motivação, legalidade, moralidade dentre outros, podem auxiliá-

los na avaliação de cada caso concreto, que deverá ser feito com o aval médico 

perito. 

6. Quanto, especificamente, ao risco levantado durante a 

consultoria, de o servidor não comparecer com o familiar no dia da perícia, nem 

apresentar motivo justificável, sendo caracterizada a conduta antiética, 

negligência ou desinformação, cabe ao gestor não conceder esta licença por não 

atendimento aos requisitos previstos pela legislação aplicável, acarretando a 

perda remuneratória do período pleiteado.  

7. Conforme discutido durante o trabalho de consultoria, as 

regras devem ser claras, conhecidas e respeitadas. O servidor deve se 

responsabilizar por meio de declaração expressa de que é a única pessoa apta a 

acompanhar seu familiar, diante da dificuldade existente de a Administração 

comprovar o alegado.    

8. Assim, colocamo-nos à disposição para dúvidas adicionais. 

 

Santo André, 06 de dezembro de 2019. 

 

 

Rosana de Carvalho Dias 
Gerente da Auditoria Interna. 


