SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
rh@araquari.sc.gov.br

SERVIÇO SOCIAL
–
ATENDIMENTO AO SERVIDOR
Licença para Acompanhar Pessoa Doente na Família
1 – Identificação:
Nome: _____________________________________________________________________
Data de nascimento: _____/_____/_____.

Data do atendimento: _____/_____/_____.

Matrícula: ____________________ Local de Trabalho: _______________________________
____________________________________________________________________________
Telefone/Ramal: ________________. Cargo/Função: _______________________________.
Horário de Trabalho: _________________________________________________________.
Chefia Imediata: ____________________. Telefone/Ramal: _________________________.
Endereço do Servidor: ________________________________________________ N˚ _____
Bairro: ____________________________ AP: ______________ Bloco: ________________.
Município: __________________________________________________________________.
E-mail: ____________________________________________________________________.
2 - Grau de Parentesco da pessoa doente a ser acompanhada (dependente legal) em
relação ao servidor:
( ) Pai/Mãe
( ) Cônjuge/Companheiro(a)
( ) Filho/Filha
( ) Padrasto/Madrasta
( ) Enteado(a)
( ) Outro: _______________
Nome: ______________________________________________. Idade: _________________.
3 – Situação sócio – econômica do doente:
( ) Trabalha, mas está em licença médica
( ) Aposentado
( ) Sem Renda

( ) Desempregado
( ) Autônomo

( ) Pensionista

4 – Possui Plano de Saúde?
( ) Sim
( ) Não
Qual?____________________________________________________________________
5 – Local em que sua presença será necessária:
( ) Residência da pessoa doente
( ) Hospital
( ) Residência do servidor
( ) Outro: _______________
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6 – Cuidados que o familiar doente necessita no momento:
( ) Banho
( ) Locomoção na própria residência
( ) Alimentação
( ) Locomoção externa (médicos, curativos, fisioterapia, etc).
( ) Outros: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7 – Quadro da doença:
( ) Agudo
( ) Crônico
Detalhar:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8 – Histórico da doença (diagnóstico, evolução, prognóstico). _____________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9 – Há outros recursos humanos ou institucionais, incluindo amigos, parentes,
profissionais da área ou clínicas que possam auxiliar nos cuidados com o doente?
( ) Sim
( ) Não
Detalhar: _________________________________________________________________.
10 – Quais as outras possibilidades/recursos para cuidar do doente após o término do
período permitido por lei para acompanhar pessoa doente na família (orientar lei, ver
abaixo)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
11 – Dias necessários: _______________________________________________________.
A partir de: ____________________________________________________________.

Estou ciente das leis referentes à licença para tratar pessoa doente na
família e declaro que as informações acima são verdadeiras.
Araquari (SC): _____ de _____________________ de _____.
Assinatura do(a) Servidor(a)
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Art. 107 e 108 da Lei Complementar nº 117/2011, de 17/05/2011:
Art. 107. O Servidor poderá obter licença por motivo de doença em cônjuge ou companheiro,
filhos, pais, ou de pessoa que viva sob sua dependência, cujos nomes constem de seu assentamento
individual, desde que prove ser indispensável a sua assistência pessoal, e esta não possa ser
prestada simultaneamente com o exercício do cargo, o que deverá ser apurado através de junta
médica oficial e acompanhamento social.
Parágrafo Único. A licença de que trata este artigo será concedida com remuneração integral nos
doze primeiros meses e proporcional, quando ultrapassar esse limite, sendo:
I - 70%(setenta por cento) até 18 meses;
II - 50%(cinqüenta por cento) de dezenove meses até vinte e quatro meses.

Art. 108. O servidor deverá retornar à atividade imediatamente ao término da licença concedida,
ou quando cessar a doença ou ainda caso ocorrer o óbito do familiar.
Parágrafo Único. A cada seis meses a junta médica oficial deverá elaborar parecer a respeito da
necessidade de manutenção da licença, acompanhando-se laudo social.
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