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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
> Quando houver concomitância entre as licenças médicas concedidas pelo DESS com
outros eventos no Módulo RH, em um ou nos dois vínculos, deve ser verificada a causa,
sempre prevalecendo o primeiro evento.
Exceções:
a- nos casos em que houver a concomitância entre duas licenças médicas (Ex: licença
médica de curta duração com a concedida por perícia médica) sempre prevalecerá a da
avaliação médico-pericial realizada pelo DESS, devendo providenciar a retificação ou
tornar sem efeito a licença de curta duração.
b- nos casos em que houver sobreposição de uma licença médica concedida pelo DESS
com novo afastamento solicitado pelo HSPM, deverá ser solicitada ao DESS a retificação
da licença médica pericial.
c- nos casos de estar afastado para cursar a FGV, a licença médica será cessada na
véspera do inicio das aulas, conforme calendário FGV, devendo ser solicitada ao DESS a
retificação da licença.
d- nos casos em que ocorrer a licença à gestante ou licença-maternidade especial, devido
ao nascimento de filho em período de licença médica da servidora. A licença médica da
servidora será cessada na véspera do nascimento do filho, devendo ser solicitada ao
DESS a sua retificação.
> Caso o evento cadastrado no SIGPEC-RH seja o 1º Evento, deve-se encaminhar
memorando para o Núcleo de Registro do DESS – Patriarca, documentando a concessão
do evento (Ex: cópia do pedido de férias), propondo:
a- a retificação da licença médica, quando esta ultrapassar o período do evento
cadastrado no SIGPEC-RH.
Obs: a data início da licença médica será o 1º dia útil após o término do 1º evento e a data
fim permanecerá inalterada.
b- que torne sem efeito a licença médica, quando estiver totalmente contida no evento
cadastrado no SIGPEC-RH.
> Caso a licença médica seja o 1º Evento, deve-se analisar e retificar/excluir o evento
cadastrado no SIGPEC-RH, adotando as medidas administrativas, se necessárias, para
fins de regularização da situação funcional do servidor (Ex: alteração de escala de férias,
tornar sem efeito/retificar despacho concessório de licença/afastamento, etc.).
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2. CONSULTA AO MÓDULO SIGPEC-DESS
Na concomitância de licença médica nos artigos 143, 148 e 160 com outros eventos
funcionais previamente cadastrados pela Unidade de RH, a licença é concedida e
publicada pelo DESS, porém não é inserida no Módulo RH, gerando um erro de
conclusão.
Exceção: nas concessões pelo artigo 146 não necessariamente ocorre erro por
concomitância com evento cadastrado no SIGPEC-RH, sendo necessário tratar caso a
caso.

As ocorrências poderão ser consultadas conforme segue:
•

Acessar o Módulo SIGPEC-DESS;

•

Acessar a tela Consultar erros de conclusão:

•

Manter o Período a consultar trazido pelo sistema ou alterar a data-início até o
limite de 01/01/1996:

•

Inserir RF/nome do servidor, ou EH/nome da unidade
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•

Serão exibidos os erros de conclusão do servidor ou da unidade
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3. CONSULTA AO MÓDULO SIGPEC-RH
Seguem as 4 telas onde poderão ser localizados os eventos que geraram os erros de
conclusão:
Férias

Licenças e Afastamentos
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Frequência

Substituição
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4 – Aviso de erro de conclusão no Laudo Médico Pericial
Nas concessões de licença médica, o Laudo Médico Pericial emitido pelo DESS deverá
ser entregue na unidade pelo servidor. Se houver erro de conclusão, no rodapé do laudo
será exibido um aviso, conforme texto e imagem a seguir:
"AVISO: A concessão desta licença interfere em outros registros da sua frequência (férias ou outros
afastamentos agendados), que deverão ser corrigidos pela sua Unidade de Recursos Humanos. Não
deixe de procurar a sua unidade para evitar eventuais problemas futuros."
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5. CORREÇÃO DO ERRO DE CONCLUSÃO
Seguem abaixo as situações mais comuns dos erros de conclusão:
Obs: consideraremos que a licença por perícia médica é o primeiro evento.
5.1 - Frequência
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a) No Módulo SIGPEC-RH:
•

Acessar a tela de Frequência;

•

Excluir a Frequência do servidor e salvar;

•

Adotar as medidas administrativas, se necessário.

b) No Módulo SIGPEC-DESS:
■ Após excluir a Freqüência do servidor do Módulo SIGPEC-RH:
•

Acessar novamente a tela Consultar erros de conclusão;

•

Digitar o EH da unidade ou RF;

•

Acionar o botão Corrigir:

Somente assim a licença será inserida no Módulo SIGPEC-RH e excluída da Tela
Consultar Erros de Conclusão.
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5.2 - Duplicação de Chave
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Nos casos de concomitância entre duas licenças médicas (ex. licença de curta duração
LMU com licença médica), prevalecerá sempre a avaliação médico-pericial do DESS,
devendo a URH excluir ou retificar a LMU.
a) No Módulo SIGPEC-RH:
•

Acessar a tela de Licenças/Afastamentos;

•

Excluir/retificar a LMU do servidor e salvar.

•

Adotar as medidas administrativas pertinentes.

b) No Módulo SIGPEC-DESS:
■

Após excluir/retificar a Licença de Curta Duração-LMU do servidor do Módulo

SIGPEC-RH:
•

Acessar novamente a tela Consultar erros de conclusão;

•

Digitar o EH da unidade ou RF;

•

Acionar o botão Corrigir:

Somente assim a licença será inserida no Módulo SIGPEC-RH e excluída da Tela
Consultar Erros de Conclusão.
.
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5.3 – Concomitância com Períodos (LIP, férias, PAF, AAC, etc)
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a) No Módulo SIGPEC-RH:
•

Acessar a tela de Licenças/Afastamentos;

•

Excluir a Licença/Afastamento do servidor e salvar;

•

Adotar as medidas administrativas, se necessário.

b) No Módulo SIGPEC-DESS:
■ Após excluir a Licença/Afastamento do servidor do Módulo SIGPEC-RH:
•

Acessar novamente a tela Consultar erros de conclusão;

•

Digitar o EH da unidade ou RF;

•

Acionar o botão Corrigir:

Somente assim a licença será inserida no Módulo SIGPEC-RH e excluída da Tela
Consultar Erros de Conclusão.
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5.4 – Substituição
Ocorre quando é necessária a retificação de licença de servidor que possui
cargo/função que enseja substituição, cuja substituição se encontra cadastrada no
registro funcional do substituto.
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a) No Módulo SIGPEC-RH:
•

Acessar a tela de Funcionários Substitutos (Histórico Funcional > Consultas >
Funcionários Substitutos), para identificar o servidor que terá o período de
substituição alterado;

•

Acessar a tela de Eventos de Substituição (Histórico Funcional > Eventos >
Eventos de Substituição > Eventos de Substituição);

•

Utilizando o Registro Funcional do Substituto, alterar a data-fim do período de
substituição (o período de substituição tem que ser igual ao período da licença
médica que deverá ser retificada);

•

Encaminhar e-mail ao DESS para retificação da data-fim da licença médica:
- A/C do Núcleo de Registro – dessregistro@prefeitura.sp.gov.br

b) No Módulo SIGPEC-DESS:
■ Após correção da data-fim da licença médica retificada pelo DESS;
•

Acessar a tela Consultar erros de conclusão;

•

Digitar o EH da unidade ou RF;

•

Acionar o botão Corrigir:

Somente assim a licença será inserida no Módulo SIGPEC-RH e excluída da Tela
Consultar Erros de Conclusão.
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6 - Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família (LM 146)

Considerando que a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família
concedida pelo DESS necessita de inserção manual, as Unidades de RH deverão incluir
ou retificar o cadastro no Módulo SIGPEC-RH das referidas licenças publicadas no
Diário Oficial da Cidade de São Paulo (DOC) a partir de 22/10/2014.

> A Lei 8989/79 (Estatuto) estabelece:
Art. 146 - O funcionário poderá obter licença por motivo de doença do cônjuge e de
parentes até segundo grau, quando verificada, em inspeção médica, ser
indispensável a sua assistência pessoal, impossível de ser prestada
simultaneamente com o exercício do cargo.
Parágrafo único – A licença de que trata este artigo não poderá ultrapassar o prazo
de 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 147 – A licença será concedida com vencimento, até um mês, e com os
seguintes descontos:
I - de 1/3 (um terço), quando excedera 1 (um) mês e até 2(dois) meses;
II- de 2/3 (dois terços), quando exceder a 2 (dois) meses e até 6 (seis) meses;
III - total, do sétimo ao vigésimo quarto mês.
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, a licença concedida dentro de
60(sessenta) dias,contados do término da anterior, será considerada como
prorrogação.

> os códigos para a inclusão deste tipo de Licença no SIGPEC-RH são:
•

14 LFM - Licença por Doença de Pessoa da Família (sem desconto, até 30
dias);

•

15 LF1 – Licença por Doença de Pessoa da Família com desconto de 1/3 (a
partir do 31º dia até o 60º dia);

•

16 LF2 – Licença por Doença de Pessoa da Família com desconto de 2/3 (a
partir do 61º dia até 180º dia);

•

17 LFI – Licença por Doença de Pessoa da Família com desconto integral (a
partir do 181º dia até 730º dia).

Atentar se entre um período e outro de LM 146 existe o intervalo superior a 60 dias. Em
caso negativo, os períodos deverão ser somados.
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> Segue um exemplo para melhor compreensão da legislação e do cadastro:
10 dias – 20/01/2013 a 29/01/2013 – sem desconto (Mnemônico LFM)
20 dias – 29/03/2013 a 17/04/2013 – sem desconto (Mnemônico LFM)
Obs: a segunda licença, de 20 dias, deverá ser considerada como prorrogação, pois
existem 59 dias de intervalo, contados do término da anterior.
- No caso de surgir outra licença (de 15 dias), com um intervalo inferior a 60 dias, será
considerada também como prorrogação, e seu cadastramento dar-se-á da seguinte
forma:
15 dias – 20/04/2013 a 04/05/2013 – com desconto de 1/3 (Mnemônico LF1)
- Se o servidor tiver outra licença, agora de 60 dias, o cadastramento ficará da seguinte
forma:
15 dias – 10/05/2013 a 24/05/2013 – com desconto de 1/3 (Mnemônico LF1)
45 dias – 25/05/2013 a 08/07/2013 – com desconto de 2/3 (Mnemônico LF2)
- Com uma nova licença médica de 90 dias, a situação ficará como segue:
75 dias – 09/07/2013 a 20/09/2013 – com desconto de 2/3 (Mnemônico LF2)
15 dias – 21/09/2013 a 04/10/2013 – com desconto total (Mnemônico LFI)
- Caso o servidor obtenha nova licença de 15 dias, agora com período superior a 60
dias do término da anterior (04/10/2013), o cadastramento ficará da seguinte forma:
15 dias – 20/12/2013 a 03/01/2014 – sem desconto (mnemônico LFM)
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a) No Módulo SIGPEC-DESS, o erro de conclusão por LM 146 é exibido conforme
mensagem a seguir:
DT PERICÍA

RF

NOME SERVIDOR

UNIDADE

LAUDO

MENSAGEM DE ERRO

INÍCIO DA LM FIM DA LM
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b) No Módulo SIGPEC-RH:
•

Acessar a Tela de Licenças/Afastamentos

•

Analisar e providenciar o cadastro da Licença por Doença em Pessoa da
Família, observando se há necessidade de alterar a(s) licença(s) já
cadastrada(s) no SIGPEC-RH, de acordo com os critérios da Lei nº 8.989/1979,
nos códigos acima mencionados, incluindo no campo Motivo o texto “Gerado por
perícia médica, laudo número xxxxxxx “ e salvar;

•

Clicar no botão de Publicações, informando a “Data do D.O.”, “Tipo do D.O.”
(DOC), “Motivo” e, se necessário, “Observação”e salvar.

c) No Módulo SIGPEC-DESS:
■

Após o devido cadastro e ajuste das Licenças, se necessário, no Módulo

SIGPEC-RH:
•

Após conferência de todos os dados inseridos no SIGPEC-RH (mnemônico,
período, nº laudo e publicação), encaminhar mensagem ao endereço de e-mail
dessregistro@prefeitura.sp.gov.br , solicitando a exclusão da licença, uma vez
que a mesma encontra-se cadastrada,
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7. Tela Validação de Dados – SIGPEC-RH
A partir de agora os Erros de Conclusão de Perícia Médica constarão também na Tela
de Validação de Dados, assim sendo, para que o extrato saia com a contagem correta
será necessário tratar o referido erro, conforme já descrito anteriormente.
Esclarecemos que:
a- o texto da mensagem de erro constante na Tela de Validação de Dados (SIGPECRH) é a mesma da constante na Tela de Consultar Erros de Conclusão;
b- a mensagem de Erro de Conclusão Lic Médica-DESS não sairá da Tela de
Validação (Módulo SIGPEC-RH) no mesmo instante em que sair da Tela de Consultar
Erros de Conclusão (Módulo SIGPEC-DESS), porém bastará solicitar um
extrato/composição ou validar o Registro pela Tela de Validação de Dados (botão
Executar Validação) para esta mensagem deixar de invalidar o Registro, pois o Sistema
de Validação de Dados não encontrará erro de conclusão no Módulo SIGPEC-DESS.
Acesso: Processo

Contagem de Tempo

Validação de Dados
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LEMBRE-SE
Quando houver duplo vínculo é necessário consultar a Tela “CONSULTAR LICENÇAS
MÉDICAS” do Módulo SIGPEC-DESS, para verificar se a licença é em um só vínculo
ou para os dois.

IMPORTANTE
Para que não ocorram problemas desnecessários no pagamento do servidor, procure
efetuar as inclusões, exclusões e ou acertos de cadastro no SIGPEC-RH em um
mesmo dia, evitando-se, inclusive, de fazê-los na data de fechamento da Folha de
Pagamento.
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