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DECRETO Nº 067/2014.                                        DE 04 DE JULHO DE 2014. 

 

O DR. ERNEY CUNHA BAZZANO BARBOSA, Prefeito do Município de 

Jardim, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 

76, inciso VII, da Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 123 de 13 de maio de 

2014, e: 

Considerando a necessidade de Instituir e regulamentar a Junta e Perícia Médica 

no âmbito do IPJ – Instituto de Previdência de Jardim-MS, para análise e concessão do 

Auxílio-doença, conforme determina a Lei nº: 123/2014; 

Considerando a necessidade de Regulamentar o pagamento do Salário 

Maternidade às seguradas, através do IPJ – Instituto de Previdência de Jardim-MS: 

 

DECRETA: 

DO AUXÍLIO-DOENÇA 

 

Art. 1º - O auxílio-doença será devido pelo IPJ – Instituto de Previdência de 

Jardim ao segurado, a partir do 3º (terceiro) dia que ficar incapacitado para o seu trabalho em 

consequência de enfermidade ou devido a acidente e consistirá no valor de sua última 

remuneração do cargo efetivo, ou seja, a remuneração de contribuição para o IPJ. 

I - O Funcionário que for acometido por qualquer moléstia que o incapacite para o 

trabalho pelo prazo superior ao previsto no “caput” deste artigo, deverá encaminhar no prazo 

de até 06 (seis) dias consecutivos do afastamento o atestado do médico que lhe assiste, para o 

setor competente do Instituto da Previdência de Jardim-MS, para os procedimentos 

regulamentares. 

II - Não será considerado para fins de auxilio doença, o afastamento decorrente de 

submissão à cirurgia ou tratamento eletivo, destinado apenas para fins estéticos, exceto os 

casos de cirurgias reparadoras de lesões deformantes, defeitos congênitos ou adquiridos. 

III – O atestado médico com pedido de afastamento será encaminhado dentro de 

até 06 (seis) dias consecutivos, cópia ao IPJ, que tomará as providências de agendamento da 
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junta ou perícia médica competente para avaliação da necessidade do afastamento e concessão 

do competente beneficio. 

IV - O não comparecimento do segurado à submissão ao exame pericial, salvo nos 

casos em que esteja impossibilitado de locomoção ou internado em nosocômio fora do 

município de Jardim, será caracterizado negligência e o beneficio será recusado e caso 

concedido, será suspenso. 

§ 1º - Será concedido auxílio-doença ao funcionário com base em inspeção da 

junta médica que definirá o prazo de afastamento. 

§ 2º - Findo o prazo do benefício de até 60 (sessenta dias), o segurado será 

submetido à nova perícia médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do 

auxílio-doença, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. 

I - Se concluir a perícia médica, pelo fim da incapacidade, o funcionário deverá 

retornar ao trabalho, na função de origem, tão logo cessado o período da licença concedida.  

II - Se concluir a perícia médica pela readaptação do funcionário, não lhe será 

concedido novamente auxilio doença do mesmo CID, sem que tenha se submetido ao 

processo de readaptação. 

III - A condução do processo de readaptação caberá ao município de Jardim, que 

constituirá comissão multidisciplinar para acompanhar cada caso relatando todas as 

avaliações periódicas quanto à adaptação a nova função e a reabilitação para retorno à função 

anterior. 

§ 3º - Se porventura for concedido novo benefício decorrente da mesma doença 

dentro dos trinta dias seguintes à da cessação do benefício anterior, este será prorrogado. 

Art. 2º. As licenças de até 03 (três) dias serão cobertas com recursos do erário 

Municipal, as que excederam a esse prazo serão cobertas pelo IPJ- Instituto de previdência  do 

município de Jardim. 

§ 1º. No ato de apresentação do atestado médico, previsto no art. 4°, inciso III, 

será agendado pelo IPJ dia e hora para pericia médica. 

§ 2º. Na data agendada o funcionário deverá apresentar-se à perícia médica 

portando seus documentos pessoais e exames complementares atualizados. 
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§ 3º. Estando o funcionário ausente do município e absolutamente impossibilitado 

de locomover-se por motivo de doença poderá ser realizada perícia indireta, através de laudo 

circunstanciado do médico que o assiste, desde que o prazo do afastamento proposto não 

ultrapasse 30 (trinta) dias. 

§ 4º. Caso o afastamento indicado no parágrafo anterior ultrapasse o prazo de 30 

(trinta) dias, somente serão aceitos laudos firmados por junta médica oficial do Município ou 

do IPJ ou onde se encontrar o funcionário ou do Regime de Previdência deste. 

§ 5º. Nas hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, o laudo somente poderá 

ser aceito depois de homologado pelo órgão próprio de inspeção médica do IPJ. 

Art. 3º. A perícia médica será composta por médico perito do trabalho ou 

especialista contratado pelo IPJ para essa finalidade e será realizada na sede do Instituto de 

Previdência Municipal de Jardim-MS ou em local por este determinado. 

§ Único - O perito do IPJ será responsável pelas perícias de auxílio-doença, 

readaptação e aposentadoria por invalidez dos funcionários do Município. 

Art. 4º. Para obter a referida licença o funcionário deverá respeitar os seguintes 

critérios e prazos: 

I – apresentar atestado médico em nome do funcionário, mesmo em se tratando de 

licença por motivo de doença de pessoa da família, conforme previsto no art. 130, da LC nº 

003/91, período de afastamento, Código Internacional de Doenças – CID, identificação do 

médico e cumprir a Resolução n.º 1.658/2002 do Conselho Federal de Medicina; 

II – o atestado médico de até 03 (três) dias deverá ser apresentado no máximo 48 

(quarenta e oito) horas após o retorno ao trabalho, ao Departamento dos Recursos Humanos 

da Prefeitura, sob pena de responsabilidade funcional. 

III – O atestado médico que determina o afastamento por período superior a 03 

(três) dias, deverá ser apresentado diretamente ao IPJ até o sexto dia subsequente ao 

afastamento, para os procedimentos da junta e perícia médica, com cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos da prefeitura municipal. 

§ 1º. O atestado apresentado fora do prazo especificado no inciso III, somente 

produzirá efeitos a partir da data de sua apresentação e homologação. 
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§ 2º. Não será recebido atestado que estiver fora do prazo previsto para 

afastamento, à exceção das seguintes situações: 

I – funcionário enfermo, acidentado ou em tratamento fora do domicílio do 

município, que esteja impossibilitado de se locomover sem familiares que possam informar o 

fato ao IPJ. 

II – funcionário enfermo, acidentado, em tratamento e impossibilitado de 

locomoção, sem familiares ou pessoas que possam assisti-los. 

III – dependentes químicos em tratamento fechado. 

IV – funcionários internados. 

V – outras situações consistentes devidamente comprovadas pelo IPJ, e por 

representante do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de 

Administração. 

§ 3º. Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior deverá ocorrer comunicação ao 

Departamento de Recursos Humanos até o sexto dia, que deverá encaminhar ao IPJ, para os 

procedimentos devidos. 

§ 4º. A não entrega do atestado nos prazos especificados neste Decreto 

caracterizará ausência injustificada ao trabalho, com aplicação das devidas penalidades. 

Art. 5º. No caso do inciso III, § 2º do art. 4°, familiar do funcionário ou 

representante devidamente identificado deverá protocolizar o atestado médico no 

Departamento de Recursos Humanos do Município para as providências legais.  

Art. 6º. Quando houver limitações clinicas, que impeçam o funcionário de se 

apresentar ao IPJ, mesmo estando no município, poderá ser realizada perícia médica 

domiciliar ou hospitalar pelo perito médico do Instituto de Previdência Municipal, que 

elaborará análise da perícia indireta. 

Art. 7º. Para prorrogação da licença será necessária apresentação de novo atestado 

médico, antes do término do benefício do auxílio-doença, observado o disposto no Art. 120, § 

2º da LC nº 003/91. 
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Art. 8º. No curso da licença para tratamento de doença, o funcionário não poderá 

exercer atividades remuneradas, sob pena de interrupção da licença e perda total dos 

vencimentos, além da sanção disciplinar. 

Art. 9º. O funcionário não poderá recusar-se à inspeção médica, sob pena de 

suspensão do pagamento dos vencimentos até que se realize a inspeção e ficará sujeito às 

sanções disciplinares. 

Art. 10. No curso da licença poderá o funcionário requerer junto ao IPJ, nova 

inspeção médica, caso se julgue em condições de reassumir o exercício de suas funções. 

Art. 11. O indeferimento de afastamento pela perícia médica implicará falta 

injustificada do funcionário. 

Art. 12. Caso a perícia médica oficial conclua pelo retorno do funcionário à sua 

atividade normal ou pela sua readaptação funcional, não fará jus à nova licença para 

tratamento de saúde pelo mesmo CID (patologia), salvo na hipótese de agravamento da 

patologia que impossibilite o exercício de sua função, corroborada pela perícia médica oficial. 

 

SALÁRIO-MATERNIDADE 

Art. 13 - O salário-maternidade é devido independentemente de carência à 

segurada durante 120 (cento e vinte) dias, com início 28 (vinte e oito) dias antes e término 91 

(noventa e um) dia depois do parto, salvo determinação médica em contrário. 

Parágrafo 1º - O salário-maternidade consiste em uma renda mensal não 

continuada igual à remuneração integral da segurada. 

Parágrafo 2º - O início do afastamento do trabalho da segurada será determinado 

com base em boletim de inspeção médica fornecido pela perícia médica oficial. 

Parágrafo 3º - A segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 

adoção de criança, é devido salário-maternidade pelos seguintes períodos: 

I - 120 (cento e vinte) dias se a criança tiver até um ano de idade; 

II - 60 (sessenta) dias, se a criança tiver acima de um ano à quatro anos de idade e 

III -30 (trinta) dias, se a criança tiver de quatro a oito anos de idade. 
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Art. 14. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de junho de 2014, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

DR. ERNEY CUNHA BAZZANO BARBOSA 

Prefeito Municipal 

 


