
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
ARACRUZ-ES 

EiAAiE 

PORTARIA SAAE-ARA-294/2020 

"Aprova a Instrução Normativa do Setor 
Administrativo, que dispõe sobre procedimento de 
perícia médica do Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto - SAAE do Município de Aracruz". 

o Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Aracruz - 

ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei de criação da SAAE 

n": 10 de 20/04/1967, Lei 3.943/2015, Lei Orgânica Municipal e pela Constituição 

Federal do Brasil, resolve: 

Art.1° - Fica aprovada, nos termos desta Portaria, a Instrução Normativa do Setor 
Administrativo, que dispõe sobre procedimento de perícia médica do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Aracruz. 

Parágrafo único. A Instrução Normativa do caput deste artigo constitui parte 
integrante desta Portaria. 

Art. 2° - Todos os setores da Autarquia deverão implementar os normas de 

procedimento de controle estabelecidos em trinta dias, a contar da publicação desta 

Portaria, e da Instrução Normativa que a compõe. 

Art. 30. Caberá a Controladoria Interna e ao Setor Administrativo a divulgação da 
Instrução Normativa ora aprovada. 

Art. 4°. Compete a Controladoria Interna e ao Setor Administrativo dirimir eventuais 

dúvidas de interpretação e execução desta Instrução. 

Art. 5°. Esta Portaria e a Instrução Normativa que a compõe entram em vigor na data 
de sua publicação. 

Aracruz-ES, 22 de dezembro de 2020. 

ELIAS ANTON~ MAROCHIO 
Diretor Geral do SAAE 
Decreto 32.712/2017 

Registre-se e publique-se. 
saaeara@saaeara.com.br I www.saaeara.com.br 
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SAAE 
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
ARACRUZ-eS 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SA N° 001/2020 

"Dispõe sobre procedimento de perícia médica do Serviço 

Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de 

Ara cruz ". 

Versão: 01.00 
Data: 22/12/2020 

Ato de Aprovação: Portaria SAAE-ARA-294/2020 

Setor Responsável: Setor Administrativo. 

CAPíTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1° Esta Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento de realização de perícia 
médica para as tratativas legais acerca dos afastamentos por motivo de tratamento de 

saúde dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de 
Aracruz. 

CAPíTULO 11 

DA ABRANGÊNCIA 

Art. 2° Esta Instrução Normativa abrange todos os setores da Autarquia previstos no 

Anexo I - Organograma da Lei Municipal nO 3.943/2015 com as alterações da Lei nO 

4.197/2018. 

CAPíTULO 111 

DOS CONCEITOS 

Art. 3° Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - Atestado médico: documento contendo nome do servidor, quantidade de dias de 

afastamento constando o início, assinatura e carimbo do ~u dentista, papel 

tirnbrado do local de atendimento e data de emissão; ~ j f 
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11 - laudo médico: documento com nome do paciente, diagnóstico e descrição do 

quadro clínico atualizado, além da assinatura e carimbo do médico ou dentista, em papel 

timbrado do local de atendimento. 

Parágrafo único: No caso de acompanhamento de familiar e não constar o CIO, deve 
estar expresso em Laudo, Declaração ou Atestado a necessidade de acompanhamento. 

CAPíTULO IV 

DA BASE lEGAL 

Art. 40 As orientações contidas nesta Instrução Normativa são baseadas nos dispositivos 

estabelecidos nas seguintes legislações e atos normativos: 

I - Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

" - Lei Orgânica do Município de Aracruz; 

111 - Lei n? 2.898, de 31 de março de 2006, que dispõe sobre o estatuto dos servidores 

Públicos da administração direta, Autarquias e fundações públicas do Município de 
AracruzlES; 

IV - Lei Federal 8.112 de 19 de abril de 1991; 

V - Lei Municipal nO 3.943, de 13 de julho de 2015, que institui a nova estrutura 

organizacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Município de Aracruz 
e alterações pela Lei 4.197/2018. 

CAPíTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5° São responsabilidades do Setor Administrativo: 

I - Promover a divulgação, implementação e atualização desta Instrução Normativa, 

mantendo-a atualizada, 

aplicação; 
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11 - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e 

os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 
atualização ou expansão. 

Art. 6° São responsabilidades da Controladoria Interna: 

I - Prestar apoio técnico na fase de elaboração das instruções normativas e em suas 
atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de 

controle e respectivos procedimentos de controle; 

11 - Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes à instrução normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a 

formatação de novas instruções normativas; 

111 - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, de forma que contenha 
sempre versão vigente; 

IV - Em atenção ao princípio da publicidade, proceder de modo a dar publicidade de 
todas as instruções normativas, seja por meio digital ou manual. 

CAPíTULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS 

Art.7° O Setor Administrativo é o responsável pela prestação de serviços de perícia 
médica. 

Art. 8° O horário de funcionamento da perícia médica será divulgado no site do SAAE, 
bem como em outros meios de comunicação. 

Art. 9° A entrega do atestado original, realizada pelo servidor ou outra pessoa que deverá 

se identificar, deverá ocorrer em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data 

seguinte da emissão do atestado, independentemente da quantidade de dias de 

a2 jp afastamento, no setor Administrativo. 
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§ 1° Caso haja impossibilidade de entrega do atestado, o setor administrativo deve ser 

comunicado formalmente dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 
data seguinte da emissão do atestado, para adoção das providências cabíveis. 

Art. 10. Serão aceitos atestados/declarações com afastamentos em horas e também 

com apenas parte do dia, ou seja, somente atestando a parte da manhã ou a parte da 
tarde. 

Art. 11. Os atestados somente serão aceitos se contiverem data de emissão, quantidade 

de dias de afastamento, carimbo e assinatura do médico ou dentista. 

Art. 12. Os atestados de 01 (um) dia de afastamento deverão ser entregues no Setor 

Administrativo do SAAE. 

Art. 13. O servidor deverá obrigatoriamente passar pela perícia médica no caso de 

afastamento laboral a partir de 02 (dois) dias, mesmo que os atestados sejam 

apresentados separadamente conforme definido no artigo 9°. 

Art. 14. No caso de acidente do trabalho, o servidor deverá dirigir-se ao atendimento 
médico mais próximo e na sequência para análise da perícia médica e adoção das 

providências cabíveis, e após dirigir ao setor de segurança de trabalho. 

Art. 15. Poderão ser abonados os atestados (contendo nome do servidor acompanhado 
e do acompanhante) de servidores contratados e comissionados para acompanhamento 

do cônjuge, pai, mãe, filhos, avós, padrasto, madrasta e enteados, mediante 
comprovação de parentesco, sendo aceitos no máximo 15 (quinze) dias durante 12 

(doze) meses, podendo ser consecutivos ou não. 

Parágrafo único. Os atestados somente serão abonados se a assistência direta do 

:~~or for indispensável e não puder ser prestada simultan~ o ejCíCiO do 

p 
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Art. 16. Para entrega de atestados de acompanhamento deverão ser observados os 

seguintes critérios: 

I - Atestado de acompanhamento de 01 (um) dia: deve ser entregue diretamente no setor 

administrativo; 

11- Atestados de acompanhamento de 02 (dois) dias: o servidor deverá se apresentar a 

Perícia médica para ser submetido ao médico perito. 

111 - Atestados de acompanhamento a partir de 03 (três) dias: O servidor deverá abrir 

processo administrativo, no prazo de 02(dois) dias úteis, contados a partir da data da 

emissão do atestado, composto de laudo médico do paciente, identificando que se trata 

de acompanhamento e comprovante de parentesco. O processo pode ser aberto por 
terceiros. 

Parágrafo primeiro: após abertura do processo administrativo, o mesmo será 

encaminhado para a equipe de acompanhamento de pessoal do Município de Aracruz, 

conforme Decreto Municipal nO 15.357/2006. 

Parágrafo segundo: Após a elaboração do relatório social, o processo será remetido ao 
Perito do SAAE para análise e parecer. 

Art. 17. Os casos reincidentes de afastamento para tratamento de saúde contínuos a 

partir de 06 (seis) meses, deverão obrigatoriamente, serem acompanhados pela equipe 
de acompanhamento de Pessoal do Município de Aracruz. 

Art. 18. O servidor encaminhado para o INSS, deverá agendar perícia naquele órgão, e 

imediatamente comunicar ao Setor Administrativo do SAAE. 

Art. 19. Em hipótese alguma, o servidor afastado poderá retornar ao trabalho sem 

autorização da Perícia Médica do SAAE (servidores efetivos em licença) ou INSS 
(servidores contratados ou comissionados); 

Parágrafo único. O (A) servidor (a) após ter sido autorizado pelo SAAE ou pelo INSS, 

para retornar ao trabalho, deverá obrigatoriamente antes%\no, ser submetido a 

Perícia médica do SAAE. ~ ~ p 
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Art. 20. No caso de interposição de recursos nos órgãos da Previdência Geral, o servidor 

deverá obrigatoriamente comunicar e comprovar a Perícia médica do SAAE. 

Art. 21. Terminada a licença, o servidor deverá assumir imediatamente o exercício de 

suas funções, caso contrário importará na perda total de vencimento ou remuneração 

dos dias de faltas, e poderá ser submetido a processo administrativo disciplinar. 

CAPíTULO VII 

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS 

Art. 22. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais e/ou técnicos assim exigirem, bem como manter o processo de 
melhoria contínua dos serviços públicos municipais. 

Art. 23. Dúvidas e/ou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser 

solucionadas junto à Controladoria Interna e o Setor Administrativo. 

Art. 24. Os termos contidos nesta Instrução Normativa devem ser observados em 

conjunto com a Lei Municipal nO 2.898/2006 que deve ser respeitada, inclusive as demais 

que servem de base legal para a presente Instrução, bem como suas futuras 
atualizações e/ou normas que as venham substituir. 

Art. 25. O descumprimento do disposto nesta Instrução Normativa importará na 

apuração de responsabilidade para aplicação das sanções cabíveis. 

Art. 26. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

ROCHIO 

ANDRÉ M~ 
Controlador Interno 



ANEXO I - PORTARIA SAAE-ARA-293/2020 

PROC. EMPRESA OBJETO CONTRATO 
FISCAL FISCAL SETOR 

TITULAR 
MAT 

ADJUNTO 
MAT 

RESPONSÁVEL 

PROC. 081/2020 MASTER lOCAÇÃO FIXA E MENSAL IVO PEREIRA 
MARCELO 

AUTOMOTORES DE VEfcUlOS DE 079/2020 DA SILVA 355 
lOUREIRO 

474 
SETOR DE 

PE 044/2020 EIREU PEQUENO PORTE FILHO 
DUARTE TRANSPORTES 
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Art. 10 DESIGNAR servidores para fiscalização dos contratos administrativos e termos em vigor, conforme consta no ANEXO 1. 

Art. 20 O fiscal deverá comunicar ao Diretor Geral do SAAE qualquer serviço em desacordo com o contrato, para que este, 
mediante termo próprio, determine as providências que deverão ser adotadas. 

Art. 30 Aplicam-se as disposições desta Portaria, no que couberem, aos convênios, ajustes e outros Instrumentos congê 
neres celebrados por esta autarqula. 

Art, 40 Fica estabelecido que o FISCAL ADJUNTO será responsável pelo contrato no período de Afastamento do FISCAL 
TITULAR, conforme consta no Estatuto do SAAE Lei 2898/06, que rege os tipos de afastamentos, com as mesmas atribui 
ções do fiscal titular. 

Art. 50 Ao FISCAL DO CONTRATO Incumbe: 

I - representar a administração junto ao contratado, exceto para assinatura de instrumentos contratuais, aditivos; 

II - adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato, inclusive notificando o contratado para corrigir 
Irregularidades detectadas e registrando todos os acontecimentos relacionados com a execução do contrato, Inclusive as 
soluções dadas a eventuais consultas; 

III - determinar, por escrito, durante o acompanhamento e fiscalização do contrato, o que for necessário para regularizar 
r ••• ..ialha ou Inobservâncla de cláusulas contratuals; 

IV - verificar se o contrato está sendo executado de acordo com as cláusulas pactuadas, conferindo prazos, especificações, 
valores, condições da proposta, etc: 

V - prestar informações sobre a execução do contrato sob sua responsabilidade, encaminhando, sempre que solicitado, 
relatório circunstanciado; 

VI - atestar a execução do contrato, na forma prevista nesta Portaria; 

VII - criar mecanismos de controle de qualidade; 

VIII - encaminhar expediente ao Diretor com os elementos necessários à Instauração de novo procedimento de compra 
para substituir contrato em vigor, com antecedência; 

IX - exercer outras atribuições compatfvels c~m sua função. 

Aracruz-ES, 21 de dezembro de 2020. 

EUAS ANTONIO COELHO MAROCHIO 

Diretor Geral do SAAE 

r-' Decreto 32.712/2017 

PORTARIA SAAE-ARA-294/2020 
Publicação NO 318718 

PORTARIA SAAE-ARA-294/2020 

"Aprova a Instrução Normatlva do Setor Administrativo, que dispõe sobre procedimento de perícia médica do Serviço Au 
tônomo de Água e Esgoto - SAAE do Munlcfpio de Aracruz". 

DOM /ES AssINADO DIGITALMENTE 
www.dlarlomunlclpal.es.gov.br 
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o Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Munldplo de Aracruz - ES, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferldas pela Lei de criação da SAAE nO: 10 de 20/04/1967, Lei 3.943/2015, Lei Orgânica Municipal e pela Consti 
tuição Federal do Brasil, resolve: 

Art.1° - Fica aprovada, nos termos desta Portaria, a Instrução Normatlva do Setor Administrativo, que dispõe sobre pro 
cedimento de perícia médica do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Munldpio de Aracruz. 

Parágrafo único. A Instrução Normatlva do caput deste artigo constitui parte Integrante desta Portaria. 

Art. 2° - Todos os setores da Autarqula deverão Implementar os normas de procedimento de controle estabelecidos em 
trinta dias, a contar da publicação desta Portaria, e da Instrução Normatlva que a compõe. 

Art. 3°. Caberá a Controladorla Interna e ao Setor Administrativo a divulgação da Instrução Normativa ora aprovada. 

Art. 40. Compete a Controladoria Interna e ao Setor Administrativo dirimir eventuais dúvidas de Interpretação e execução 
desta Instrução. 

Art. 50. Esta Portaria e a Instrução Normativa que a compõe entram em vigor na data de sua publicação. 

Aracruz-ES, 22 de dezembro de 2020. 
,.... 

EUAS ANTONIO COELHO MAROCHIO 

Diretor Geral do SAAE 

Decreto 32.712/2017 

Registre-se e publique-se. 

PORTARIA SAAE-ARA-295/2020 
Publlcação NO 318779 

PORTARIA SAAE-ARA-295/2020 

Dispõe sobre abertura de Processo de Administrativo Disciplinar. 

O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe confere o Decreto nO 32.712 de 08/05/2017 e de acordo com a Lei nO 3.943/2015 e suas alterações, e 
considerando a Instrução normativa SA-002/2019; 

RESOLVE: 

Art. 10 DETERMINAR a abertura de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPUNAR na forma dos artigos 193, 194 e 203 da 
Lei nO 2.898 de 31/03/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aracruz-ES). 

Art. 2° Os trabalhos serão realizados pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designada pela Portaria SAAE 
-ARA-027/2020 de 14/01/2020, publlcada no Diário Oficial dos Munldpios - DOM/ES em 17/01/2020. 

Art. 3° A comissão é destinada a apurar, no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do artigo 206 da Lei 2.898/2006, os 
fatos de que trata o PAD SAAE-ARA-002/2020, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos. 

Aracruz-ES, 22 de dezembro de 2020. 

EUAS ANTONIO COELHO MAROCHIO 

Diretor Geral do SAAE 

Decreto 32.712/2017 

DOM /ES AssINADO DIGITALMENTE 
www.dlarlomunlclpal.es.gov.br 
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IN SA 001/2020 ANEXO DA PORTARIA SAAE-ARA-294/2020 
Publicação NO 318775 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SA N° 001/2020 

"Dispõe sobre procedimento de per/cia médica do Servtço 
Autônomo de Agua e Esgoto - SME do Munic/pio de 
Aracruz". 

\-- 

Versão: 01.00 
Data: 22/12/2020 
Ato de Aprovação: Portaria SAAE-ARA-294/2020 
Setor Responsável: Setor Administrativo. 

CAPiTULO I 

DA FINALIDADE 

Art. 1° Esta Instrução Normativa dispõe sobre o procedimento de realização de perlcia 
médica para as tratativas legais acerca dos afastamentos por motivo de tratamento de 
saúde dos servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE do Municlpio de 
Aracruz. 

CAPiTULO 11 

DA ABRANG~NCIA 

- 
Art. 2° Esta Instrução Normativa abrange todos os setores da Autarquia previstos no 
Anexo I - Organograma da Lei Municipal nO 3.943/2015 com as alterações da Lei nO 
4.197/2018. 

CAPiTULO 111 

DOS CONCEITOS 

Art. 3° Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - Atestado médico: documento contendo nome do servidor, quantidade de dias de 
afastamento constando o lníclo, assinatura e carimbo do médico ou dentista, papel 
timbrado do local de atendimento e data de emissão; 

DOM /ES AsSINADO DIGITALMENTE 
www.diariomunidpal.es.gov.br 
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11 - laudo médico: documento com nome do paciente, diagnóstico e descrição do 

quadro clínico atualizado, além da assinatura e carimbo do médico ou dentista, em papel 

timbrado do local de atendimento. 

Parágrafo único: No caso de acompanhamento de familiar e não constar o CIO, deve 

estar expresso em laudo, Declaração ou Atestado a necessidade de acompanhamento. 

CAPiTULO IV 

DA BASE lEGAL 

'r- Art. 4° As orientações contidas nesta Instrução Normativa são baseadas nos dispositivos 

estabelecidos nas seguintes legislações e atos normativos: 

I· Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988; 

11 - Lei Orgânica do Município de Aracruz; 

111 • Lei nO 2.898, de 31 de março de 2006, que dispõe sobre o estatuto dos servidores 

Públicos da administração direta, Autarquias e fundações públicas do Município de 

Aracruz/ES; 

IV • Lei Federal 8.112 de 19 de 'abril de 1991 ; 

V • Lei Municipal nO 3.943, de 13 de julho de 2015, que institui a nova estrutura 

organizacional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto· SAAE do Município de Aracruz 

e alterações pela Lei 4.197/2018. 

CAP(TUlOV 

DAS RESPONSABILIDADES 

Art. 5° São responsabilidades do Setor Administrativo: 

I • Promover a divulgação, implementação e atualização desta Instrução Normativa, 

mantendo-a atualizada, de modo a orientar os demais setores, supervisionar a sua 

aplicação; 

DOM /ES AsSINADO DIGITALMENTE 
www.diariomunicipal.es.gov.br 
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11 - Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação de controle interno, para definir as rotinas de trabalho e 

os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, 

atualização ou expansão. 

Art. 6° São responsabilidades da Controladoria Interna: 

I • Prestar apoio técnico na fase de elaboração das instruções normativas e em suas 

atualizações, em especial no que tange a identificação e avaliação dos pontos de 

controle e respectivos procedimentos de controle; 

11 • Por meio da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de 

controle inerentes à instrução normativa para aprimoramento dos controles ou mesmo a 

formatação de novas instruções normativas; 

111 - Organizar e manter atualizado o manual de procedimentos, de forma que contenha 

sempre versão vigente; 

IV - Em atenção ao princípio da publicidade, proceder de modo a dar publicidade de 

todas as instruções normativas, seja por meio digital ou manual. 

CAP[TULOVI 

DOS PROCEDIMENTOS 

Art.7° O Setor Administrativo é o responsável pela prestação de serviços de perícia 

médica. 

Art. 8° O horário de funcionamento da perícia médica será divulgado no site do SAAE, 

bem como em outros meios de comunicação. 

Art. 9° A entrega do atestado original, realizada pelo servidor ou outra pessoa que deverá 

se identificar, deverá ocorrer em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data 

seguinte da emissão do atestado, independentemente da quantidade de dias de 

afastamento, no setor Administrativo. 

DOM /ES AsSINADO DIGITALMENTE 
www.diariomunicipal.es.gov.br 
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§ 1° Caso haja impossibilidade de entrega do atestado, o setor administrativo deve ser 
comunicado formalmente dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da 
data seguinte da emissão do atestado, para adoção das providências cabíveis. 

Art. 10. Serão aceitos atestados/declarações com afastamentos em horas e também 
com apenas parte do dia, ou seja, somente atestando a parte da manhã ou a parte da 
tarde. 

Art. 11. Os atestados somente serão aceitos se contiverem data de emissão, quantidade 
de dias de afastamento, carimbo e assinatura do médico ou dentista. 

Art. 12. Os atestados de 01 (um) dia de afastamento deverão ser entregues no Setor 
Administrativo do SAAE. 

Art. 13. O servidor deverá obrigatoriamente passar pela perícia médica no caso de 
afastamento laboral a partir de 02 (dois) dias, mesmo que os atestados sejam 
apresentados separadamente conforme definido no artigo 9°. 

Art. 14. No caso de acidente do trabalho, o servidor deverá dirigir-se ao atendimento 
médico mais próximo e na sequência para análise da perícia médica e adoção das 
providências cabíveis, e após dirigir ao setor de segurança de trabalho. 

',_ Art. 15. Poderão ser abonados os atestados (contendo nome do servidor acompanhado 
e do acompanhante) de servidores contratados e comissionados para acompanhamento 
do cônjuge, pai, mãe, filhos, avós, padrasto, madrasta e enteados, mediante 
comprovação de parentesco, sendo aceitos no máximo 15 (quinze) dias durante 12 
(doze) meses, podendo ser consecutivos ou não. 

Parágrafo único. Os atestados somente serão abonados se a assistência direta do 
servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do 
cargo. 
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Art. 16. Para entrega de atestados de acompanhamento deverão ser observados os 

seguintes critérios: 

1- Atestado de acompanhamento de 01 (um) dia: deve ser entregue diretamente no setor 

administrativo; 

11- Atestados de acompanhamento de 02 (dois) dias: o servidor deverá se apresentar a 

Perícia médica para ser submetido ao médico perito. 

111 - Atestados de acompanhamento a partir de 03 (três) dias: O servidor deverá abrir 

processo administrativo, no prazo de 02(dois) dias úteis, contados a partir da data da 

emissão do atestado, composto de laudo médico do paciente, identificando que se trata 

de acompanhamento e comprovante de parentesco. O processo pode ser aberto por 

terceiros. 

Parágrafo primeiro: após abertura do processo administrativo, o mesmo será 

encaminhado para a equipe de acompanhamento de pessoal do Município de Aracruz, 

conforme Decreto Municipal nO 15.357/2006. 

Parágrafo segundo: Após a elaboração do relatório social, o processo será remetido ao 

Perito do SAAE para análise e parecer. 

Art. 17. Os casos reincidentes de afastamento para tratamento de saúde contínuos a 

partir de 06 (seis) meses, deverão obrigatoriamente, serem acompanhados pela equipe 

de acompanhamento de Pessoal do Município de Aracruz. 

'r-- Art. 18. O servidor encaminhado para o INSS, deverá agendar perícia naquele órgão, e 

imediatamente comunicar ao Setor Administrativo do SAAE. 

Art. 19. Em hipótese alguma, o servidor afastado poderá retornar ao trabalho sem 

autorização da Perícia Médica do SAAE (servidores efetivos em licença) ou INSS 

(servidores contratados ou comissionados); 

Parágrafo único. O (A) servidor (a) após ter sido autorizado pelo SAAE ou pelo INSS, 

para retornar ao trabalho, deverá obrigatoriamente antes do retorno, ser submetido a 

Perícia médica do SAAE. 
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Art. 20. No caso de interposição de recursos nos órgãos da Previdência Geral, o servidor 

deverá obrigatoriamente comunicar e comprovar a Perícia médica do SAAE. 

Art. 21. Terminada a licença, o servidor deverá assumir imediatamente o exercício de 

suas funções, caso contrário importará na perda total de vencimento ou remuneração 

dos dias de faltas, e poderá ser submetido a processo administrativo disciplinar. 

CAPrTULO VII 

DAS DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 22. Esta Instrução Normativa deverá ser atualizada sempre que fatores 

organizacionais, legais elou técnicos assim exigirem, bem como manter o processo de 

melhoria contínua dos serviços públicos municipais. 

Art. 23. Dúvidas elou omissões geradas por esta Instrução Normativa deverão ser 

solucionadas junto à Controladoria Interna e o Setor Administrativo. 

Art. 24. Os termos contidos nesta Instrução Normativa devem ser observados em 

conjunto com a lei Municipal nO 2.898/2006 que deve ser respeitada, inclusive as demais 

que servem de base legal para a presente Instrução, bem como suas futuras 

atualizações elou normas que as venham substituir. 

Art. 25. O descumprimento do disposto nesta Instrução Normativa importará na 

apuração de responsabilidade para aplicação das sanções cabíveis. 

Art. 26. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

Aracruz-ES, 22 de dezembro de 2020. 

ELlAS ANTONIO COELHO MAROCHIO 
Diretor Geral 

WAMILDA CALDEIRA SILVA 
Chefe do Setor Administrativo 

ANDRÉ MASIOLl DE ANDRADE 
Controlador Interno 

DOM /ES AsSINADO DIGITALMENTE 
www.diariomunicipal.es.gov.br 


