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DECRETO Nº 1.045, de 18 de setembro de 2017 

 

“APROVA E ATRIBUI FORÇA 
NORMATIVA AO PARECER Nº 004, 
DA PROCURADORIA MUNICIPAL, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.   

 

O Prefeito Municipal de Macarani, estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, na forma do que dispõe a Lei Orgânica do Município, e no art. 
2º, inciso VI da Lei Municipal nº 288, de 11 de março de 2015, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica aprovado e assegurada força normativa ao Parecer nº 004, de 05 
de setembro de 2017, datado de 05 de setembro de 2017, emitido pela 
Procuradoria Jurídica do Município de Macarani, o qual tratou de expediente do 
Departamento Pessoa, referente à concessão de licença por motivo do doença 
em pessoa da família. 

Art. 2°. Fica o parecer renumerado para Parecer Normativo nº 001, de 18 de 
setembro de 2017, conforme anexo.  

Art. 3º. O parecer normativo ora aprovado, tem por objetivo, nos termos do art. 
2º, inciso VI da Lei Municipal nº 288, de 11 de março de 2015, promover o 
uniforme entendimento das leis aplicáveis à administração municipal, evitando 
contradições ou conflitos de interpretação entre os seus órgãos e entidades. 

Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 18 de 
setembro de 2017. 

 

Miller Silva Ferraz. 

Prefeito Municipal 
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PARECER NORMATIVO Nº 001, DE 18 DE SETEMBRO DE 2017. 

PROCURADORIA   JURÍDICA 

 

Parecer 004/2017 

 

Ref: Expediente Departamento Pessoal – concessão de Licença por motivo 

de doença em pessoa da família- Parecer Jurídico sobre a possibilidade. 

 

  Trata-se de consulta formulada acerca da plausibilidade jurídica da 

concessão de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família. 

 No pedido, a servidora Thais Santos Silveira solicita a referida licença para 

acompanhamento da sua genitora Hilda Santos Silveira. 

A Lei Municipal nº 87, de 26 de dezembro de 1969 - Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Macarani, estabelece: 

 

“Art.116 - O funcionário poderá obter licença por motivo de 
doença de ascendente, descendente, irmão ou cônjuge não 
separado legalmente, provando ser indispensável sua 
assistência pessoal permanente não podendo esta ser prestada 
simultaneamente com o exercício do cargo. 

§1º- Provar-se–á a doença mediante exame médico na forma 
prevista no art.113. 

§2º- A licença de que trata este artigo será concedida com 
vencimento ou remuneração integral até um ano e com dois 
terços do vencimento ou remuneração excedendo esse prazo e 
até dois anos. 

§3º- Quando a pessoa da família do funcionário se encontra em 
tratamento fora do Município permite-se a o exame médico por 
profissionais pertencentes ao quadro dos servidores federais 
estaduais ou municipais da localidade.” 
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Assim, nos termos da legislação vigente, são necessários dois requisitos 

para a concessão da licença: 

- prova da doença mediante exame médico; 

- prova de ser indispensável a assistência pessoal permanente do 
servidor, não podendo esta ser prestada simultaneamente com o exercício do 
cargo. 

Em virtude de ainda não haver na municipalidade Junta Médica 

constituída, deve ser trazido ao requerimento, pela servidora, comprovação da 

doença da sua genitora. 

Nesse sentido, preceitua a Lei Municipal nº 087/69: 

 

“Art.111-Sempre que possível o exame médico para concessão 
de licença para tratamento de saúde será feito por medico oficial 
do Município do Estado ou da União. 

1º- O atestado médico ou laudo passado por medico ou junta 
medica particular só produzira efeitos depois de homologado 
pelo serviço de saúde do Município se houver. 

2º- As licenças superiores a 60 dias dependerão de exame do 
funcionário por junta medica.” 

 

 Assim, após a apresentação de relatório médico pela servidora, deverá 

este ser submetido imediatamente ao Secretário Municipal de Saúde, para que 

tome as providências no sentido de se manifestar acerca da homologação do 

relatório apresentado. 

De outro lado, para atender ao segundo requisito, entendo ser necessária 

a inspeção in loco, na residência da requerente, por Assistente Social do 

Município, para que apresente relatório informando ser ou não indispensável a 

assistência pessoal permanente da servidora à sua genitora, e que essa 

assistência não pode ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. 
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Em sendo, porventura, atendidos os dois requisitos, opino pelo 

deferimento da licença. 

 

 

 

Macarani, 05 de setembro de 2017. 

 

   VINÍCIUS COSTA SILVA 
              Procurador Jurídico. 
         OAB/BA 15.748. 
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PORTARIA Nº 710, de 18 de setembro de 2017. 

 

Concede licença por motivo de 
doença em pessoa da família a THAÍS 
SANTOS SILVEIRA, e dá outras 
providências. 

 
O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais,  
 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º. Conceder, nos termos do art. 116 da Lei nº 087/1969 – Estatuto 
dos Servidores Públicos de Macarani, e do Parecer Normativo da Procuradoria 
nº 001/2017, da Procuradoria Jurídica do Município, licença por motivo de 
doença em pessoa da família à servidora Thaís Santos Silveira, professora, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 90 
(noventa) dias, a partir da presente data, nos termos do requerimento formulado. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 18 de 
setembro de 2017. 
 
 
 

MILLER SILVA FERRAZ 
     Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 711, de 18 de setembro de 2017. 

 

Concede licença-prêmio a Jucinária 
Santos Lacerda, e dá outras 
providências. 

 
 

O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de uma de 
suas atribuições legais,  
 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º. Conceder, nos termos dos artigos 124 a 131 da Lei 087/1969 – 
Estatuto dos Servidores Públicos de Macarani, licença-prêmio à servidora 
Jucinária Santos Lacerda, professora, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, pelo período de 03 (três) meses, a partir da presente data, 
nos termos do requerimento formulado. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 18 de 
setembro de 2017. 
 
 
 

MILLER SILVA FERRAZ 
    Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 712, de 18 de setembro de 2017. 

 

Concede licença para tratamento de 
saúde a JADIEL BORGES SANTOS, e 
dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais,  
 
 

RESOLVE 
 
 

Art. 1º. Conceder, nos termos do art. 110 a 115 da Lei nº 087/1969 – 
Estatuto dos Servidores Públicos de Macarani, licença para tratamento de saúde 
ao servidor Jadiel Borges Santos, professor, lotado na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, pelo período de 90 (noventa) dias, a partir da presente data, 
nos termos do requerimento formulado. 

 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 
 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Macarani, Estado da Bahia, em 18 de 
setembro de 2017. 
 
 
 

MILLER SILVA FERRAZ 
     Prefeito Municipal
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