
Licença para Acompanhar Familiar Enfermo 

 

Definição: 

 Licença concedida ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro, pais, filhos, 

padrasto ou madrasta, enteado ou dependente que viva às suas expensas, mediante avaliação 

da Coordenação de Psicologia Organizacional e Serviço Social - CPOSS e da Perícia Médica.    

 

Informações Gerais: 

 A licença por motivo de doença em pessoa da família poderá ser concedida mediante 

comprovação por perícia oficial singular.  

 Considera-se pessoa da família do servidor para fins da presente licença: cônjuge ou 

companheiro, pais, filhos, padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva às 

expensas do servidor e conste do seu assentamento funcional. 

 A licença por motivo de doença em pessoa da família, incluídas as prorrogações, poderá 

ser concedida a cada período de doze meses, por:  

I – até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; 

II – até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração. 

 O início do interstício de 12 (doze) meses será contado a partir da data do deferimento da 

primeira licença concedida. 

 A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não 

puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, ou mediante compensação 

de horário, que será analisada pela Coordenação de Psicologia Organizacional e 

Assistência Social - CPOSS.  

 Para requerer a licença, o servidor deverá seguir as seguintes etapas: 

I – Comparecer, no prazo de cinco dias contados da data de início do afastamento, ao 

CPOSS,  

II  -  Comparecer às dependências da DAS - Campus Carreiros, no horário de 08h às 12h, 

das 13h30min às 17h30min e das 18h30min às 22h30min, munido do encaminhamento 

do CPOSS e do Atestado Médico que comprove a doença do familiar. No atestado 

médico deve constar: o nome do familiar, o grau de parentesco, o nome do servidor que 

está solicitando a licença, a data de início do afastamento e o número de dias julgados 

necessários ao acompanhamento.  

 III - Entregar outros documentos que se fizerem necessários, por solicitação do CPOSS 

ou da DAS.  

IV - Para ocorrência em caráter de urgência, o servidor deverá por si ou terceiro 

comunicar o fato ao CPOSS mediante contato telefônico (32 93 53 14), no prazo de cinco 

dias corridos, contados da data de início do seu afastamento. Caberá ao CPOSS 

comunicar à DAS. 

 O servidor em gozo de férias ou gozo de outra licença não fará jus a licença-saúde ou 

licença por motivo de doença em pessoa da família. 

 

 

Previsão Legal: 

Art. 81, inciso I, §§ 1º e 3º, c/c art. 82 c/c art 83 da Lei Nº 8.112, de 11/12/90, com a redação 

alterada pela Lei Nº 9.527, de 10/12/97.        
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