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ORDEM DE SERVIÇO SEMPEM Nº 006/2006 

CONTAGEM  DE  PRAZOS  PARA  ENTREGA  DOS  REQUERIMENTOS  DE  LICENÇAS 
MÉDICAS – Normatização do Artigo 34 da Lei Municipal 1972/72

Conforme parecer 510/2006, ficam estabelecidos os seguintes procedimentos:
1) A  contagem  não  deve  iniciar-se  no  primeiro  dia  do  afastamento  e  sim,  no 

imediatamente  subsequente,  salvo  se  este  não for  útil,  quando será  iniciada  a 
contagem no primeiro dia útil seguinte;

2) O vencimento  ocorrido  em dia  que  não  houver  expediente  na  Prefeitura  será 
considerado prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte. Neste sentido, 
transcrevemos dois exemplos:

a) Um atestado estabelecendo que o inicio do afastamento será o dia 06/09/2006 (quarta feira) 
terá o prazo de entrega compreendido entre o dia 08 (sexta feira) e 11 (segunda feira), ou seja, o 
servidor poderá entregar o respectivo documento até a ultima hora do expediente normal  de 
segunda feira.
b)  O  atestado  estabelecendo  o  inicio  do  afastamento  no  dia  08/09/2006  (sexta  feira)poderá 
efetivar-se do dia 11 (segunda feira) e até o dia 13 (quarta feira).
As exceções devem se fundamentar em atrasos ocasionados por força maior, excluído, de plano, 
a hipótese que decorram de negligência do servidor.
Força maior é o evento que, por ausência de qualquer intenção do servidor, impõe obstáculo 
intransponível à entrega do documento dentro do prazo legal.
Nas situações em que estiver evidenciado, por provas documentais, que o atraso verificou-se por 
motivo de força maior, o mesmo deverá ser analisado em seu mérito, sendo, processada à devida 
notificação do servidor em caso de deferimento ou indeferimento.

Piracicaba, 15 de setembro de 2006
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Interlocutor do SEMPEM
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