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ORDEM DE SERVIÇO SEMPEM Nº 004/2006 

O Interlocutor do SEMPEM, no uso de suas atribuições legais e considerando a necessidade e 
esclarecimentos  aos  servidores,  em geral,  e  aos  Chefes  Imediatos  e  N.A.A.s,  em particular,  
relativos a ausência do trabalho em função de consultas médicas e a outros profissionais de saúde 
(psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, etc).

RESOLVE:

Art. 1º  O atestado médico de um dia somente será analisado pelo SEMPEM quando contiver 
elementos que indiquem a necessidade de afastamento do servidor durante o dia todo, seja pela 
impossibilidade de locomoção, necessidade de repouso absoluto, etc com CID e a identificação 
do CRM do médico que o emitiu;

Art. 2º Não serão analisados os atestados que indiquem simples consulta médica ou que sugiram 
o afastamento do servidor por “meio período” de sua jornada de trabalho;

Art. 3º Quando o servidor não tiver condições de agendar sua consulta médica ou atendimento 
com outros profissionais de saúde fora do seu horário de trabalho, deverá solicitar de sua Chefia 
Imediata  autorização  para  ausentar-se  durante  uma  ou  mais  horas  do  expediente  para  tal 
finalidade;
Parágrafo único: Nesta situação o servidor deve solicitar do seu médico assistente o comprovante 
de comparecimento  à consulta  médica  com o horário de permanência  no consultório (e  não 
atestado médico);

Art. 4º Caberá à Chefia Imediata receber o comprovante de comparecimento acompanhado de 
“J.A. - JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA” e deliberar em conjunto com o servidor a forma de 
reposição das horas não trabalhadas;

Art. 5º Os membros indicados em cada Secretaria para compor o PCA – Programa de Combate 
ao Absenteísmo (publicado no DOM de 12/04/2006, pagina 7) devem, ao término de cada mês, 
analisar a frequência dos servidores da pasta em conjunto com o chefe do N.A.A.
Parágrafo único: É competência dos membros do PCA definir os servidores que possam ser 
caracterizados  como  pré-absenta  ou  absenta  contunaz  (nos  termos  da  notificação  01/2006 
endereçada aos Chefes de setores e do NAA entregue na reunião de 18/04/2006) e dar a cada 
caso os encaminhamentos julgados pertinentes e necessários no sentido de reduzir  a taxa de 
absenteísmo de sua Secretaria.

Art.  6º O  SEMPEM  não  assumirá  responsabilidades  por  procedimentos  administrativos  de 
competência das Chefias Imediatas de cada Secretaria.

Art. 7º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições 
em contrário.
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