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NOVOS PROCEDIMENTOS NO CASO DE SERVIDOR INTERNADO 
NO DIA DA PERÍCIA PELO ARTIGO 143 – licença médica para o 
próprio servidor 

 
A Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS, da Secretaria 
Municipal de Gestão, informa às Unidades de Recursos Humanos da 
Prefeitura de São Paulo os procedimentos a serem adotados no caso do 
servidor estar internado no dia da perícia previamente agendada pelo artigo 
143 da Lei nº 8989/79 (LM 143, LM 143 SME e LM 143 LONGA DURAÇÃO). 
 
Caso o servidor esteja internado no dia da perícia agendada na COGESS, 
solicitamos que a respectiva URH informe o fato ao COGESS-RESPONDE, 
pelo e-mail smg-cogess@prefeitura.sp.gov.br, anexando o comprovante da 
internação e demais documentos médicos pertinentes à situação, incluindo o 
atestado que motivou o agendamento inicial. 
 
Após análise pelo Setor Médico responsável, a unidade será orientada sobre 
um dos seguintes procedimentos, conforme a situação: 
 
- se o médico responsável considerar que a documentação é suficiente para 
que a licença seja concedida sem a presença do servidor, o agendamento da 
pericia médica será cancelado e a documentação original deverá ser entregue 
na COGESS por portador, no prazo de até 10 dias úteis após a alta hospitalar, 
para que a licença seja concedida documentalmente. 
 
- se o médico responsável considerar que a documentação não é suficiente 
para que a licença seja concedida sem a presença do servidor, a perícia 
médica será reagendada para data futura, a ser comunicada na resposta ao e-
mail. 
 
A Unidade também deverá preencher o formulário específico a ser entregue 
na COGESS, juntamente com a documentação médica, para a realização da 
perícia documental. O formulário está disponibilizado no site 
www.prefeitura.sp.gov.br/saudedoservidor, na página Informes e 
Comunicados. 
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A documentação deverá ser entregue na sede da COGESS (Rua Boa Vista, 
280, Centro), das 10:00h às 13:00h, por um familiar ou outro portador. 
 
  

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (cópia e original): 
- Documento de identidade do servidor 
- Comprovante de agendamento 
- Todos os subsídios médicos (atestados) referentes ao afastamento para o 
qual foi agendada perícia. 
- Declaração oficial do hospital ou clínica, em papel timbrado, assinada e 
carimbada por responsável administrativo, da qual conste o período de 
internação.  
- Relatório médico da internação, assinado e carimbado pelo médico 
assistente, contendo diagnóstico, história clínica, exame físico, exames 
complementares e eventual cirurgia realizada. 
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