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SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

Itu, 07 de julho de 2017. 

Ofício nº DRH 309/2017 

Aos 
Exmos(as). Srs(as).: Secretários(as) Municipais, Administradores(as), Diretores Controladores, 
Chefes de Gabinete. 
 

Assunto: Revogação do Oficio DRH 277/2017 - Abono e justificativa de 
ausências ao trabalho  

 

Prezados (as) Srs (as) 

Em cumprimento ao Ofício nº 64/2017 RECOM, de 07 de julho de 2017, e com o objetivo de 
esclarecer dúvidas a respeito do recebimento de Atestados ou Declarações de Acompanhante, 
dispostos no Oficio nº 277/2017 e PA nº 8647/2017, seguem novas e atualizadas orientações a 
respeito do assunto:  

Atestado Médico em nome do Servidor: É o documento que mostra o estado de saúde do 
paciente. O médico tem livre-arbítrio de atestar o que acha apropriado e ético ao exercício de 
sua profissão, O atestado é a garantia de que o médico praticou determinado ato profissional. 

O Servidor deve sempre entregar o Atestado Médico, até 15 dias diretamente ao SESMT, para 
análise e justificativa ou abono da falta. Os Atestados com mais de 15 dias devem ser 
encaminhados via PA. 

Atestado Médico ou Declaração para Acompanhante: É o fornecimento de atestado ou 
declaração para que o responsável legal por um paciente afaste-se de seus trabalhos para dar 
a assistência necessária a este paciente, quando o mesmo for incapacitado de agir sem a 
presença de um acompanhante. 

As declarações/atestados de acompanhamento não serão aceitos para fins de abono de faltas.  

Atestado ou Declaração de Comparecimento em nome do Servidor: É fornecido quando o 
médico julgar que o paciente ou acompanhante, não tem necessidade de afastar-se do trabalho 
e serve para que o paciente possa justificar ao seu empregador o período em que se ausentou 
do expediente. Não tem validade como Atestado Médico. 

Os Atestados ou Declarações somente produzirão efeitos limitados ao período discriminado 
no referido documento.  

Revoga-se neste ato o Oficio nº DRH 277/2017 de 27/06/2017.  

Peço a gentileza divulgar aos Gestores de suas respectivas Secretarias. 

 
Carlos Alberto dos Santos 
Diretor de Recursos Humanos 


