
                      

 
 

DECRETO Nº 63, DE 11 DE JANEIRO DE 2022. 

 

Disciplina a entrega de atestados médicos, 

afastamentos por motivo de saúde, readaptação e 

o procedimento para a realização de perícia 

médica no âmbito da Administração Pública 

Municipal, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRAS-ESTADO DO CEARÁ, no exercício 

de suas atribuições legais e constitucionais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal; 

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 78 a 82 da Lei n° 382/1993, que 

dispõem sobre a licença para o tratamento de saúde; 

 CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação referente à concessão de 

licença para tratamento de saúde dos servidores públicos municipais, 

 DECRETA: 

Art. 1º. Este Decreto regulamenta a apresentação de atestados médicos para 

tratamento de saúde, concessão de licenças por motivo de doença em pessoa da 

família e requisitos de validade dos documentos para fins de justificativa e/ou 

abono de ausência ao trabalho dos servidores públicos municipais, além da análise 

dos pedidos de readaptação e aposentadoria por incapacidade. 

Art. 2º. Para os fins deste Decreto, considera-se atestado médico ou 

odontológico o documento firmado por profissional da medicina ou da odontologia, 

que indique a necessidade de afastamento do servidor de suas funções por prazo 

determinado, em que conste o número do Código Internacional de Doenças (CID) da 

moléstia que motivou o afastamento. 

§1º. Os atestados médicos deverão dispor das seguintes informações: 

I - Atestado médico original e com a escrita legível, que possibilite o 

entendimento de suas informações; 

II – Nome completo do servidor público municipal; 

III – Número de dias de afastamento; 

IV - Nome e assinatura do profissional, o número do respectivo conselho de 

classe, carimbo e/ou papel timbrado com estas informações. 



                      

 
 

§2º. Não serão admitidos atestados médicos que não estampem de maneira 

legível a data da emissão e o Código Internacional de Doenças (CID), ou com 

rasuras. 

§3º. Os atestados odontológicos somente serão aceitos em caso de cirurgia 

ou extração. 

Art. 3º. Fica o Departamento de Pessoal responsável pelo recebimento de 

atestados e agendamentos das perícias médicas, para os fins dispostos neste 

Decreto. 

§1º. O servidor ou seu representante deverá apresentar o atestado médico ou 

odontológico ao Departamento de Pessoal, no prazo máximo de 2 (dois) dias, 

contados da data do início do seu afastamento, excluindo da contagem do prazo o 

dia inicial do atestado. 

§2º. Caso o vencimento do prazo ocorra em sábado, domingo, feriado ou 

ponto facultativo, o atestado poderá ser entregue no primeiro dia útil seguinte. 

§ 3º. Sempre que o atestado médico indicar a necessidade de afastamento do 

servidor por um período superior a 02 (dois) dias é obrigatória a realização de 

perícia médica para validação, que ocorrerá mediante livre agendamento. 

§ 4º. No ato da entrega do atestado, deverá também ser apresentado número 

de contato por aplicativo de mensagem instantâneo do servidor ou de seu 

representante, para comunicação da perícia médica ou dos procedimentos 

aplicáveis. 

Art. 4º. Nos casos de atestados médicos ou odontológicos em que constem o 

prazo de afastamento superior a 15 (quinze) dias, fica estabelecido o prazo de até 5 

(cinco) dias para agendamento da perícia médica, contados da data de sua 

apresentação ao Departamento de Pessoal. 

Art. 5º. O procedimento para a realização de perícia médica para os fins de 

licença médica, aposentadoria por incapacidade ou readaptação, se dará da 

seguinte forma: 

I – O Departamento de Pessoal informará ao servidor a data e o horário da 

realização da perícia médica, e encaminhará o atestado à junta médica designada;  



                      

 
 

II - A Junta Médica Oficial será composta por pelo menos 03 (três) 

profissionais especialistas da área médica, com especialidades diferentes entre si, 

integrantes da rede municipal de saúde, nomeados pelo Prefeito Municipal para 

este fim específico.  

III - A junta médica realizará a perícia e preencherá o laudo médico pericial, 

devolvendo-o ao Departamento de Pessoal, que procederá da seguinte forma:  

a) em caso de licença médica, encaminhará à Secretaria de Administração e 

Finanças para a expedição da respectiva portaria; 

b) em caso de constatação de incapacidade total ou parcial, deverá ser 

encaminhado ao Fundo Municipal de Seguridade Social (FMSS); 

c) em caso de reassunção, comunicará o chefe imediato do servidor, que 

determinará por escrito seu retorno às funções;  

d) em caso de necessidade de readaptação do servidor, encaminhará o 

processo ao respectivo secretário municipal, juntamente com a lista de cargos que o 

servidor poderá ocupar. 

Art. 6º. O servidor que não comparecer à perícia médica no local, data e 

horário designados, sem justificativa prévia, estará sujeito ao desconto em sua 

remuneração, correspondente aos dias de afastamento. 

Art. 7º. Sempre que o servidor tiver que se afastar por motivo de doença em 

pessoa da família, a enfermidade e a necessidade de acompanhamento do enfermo 

deverá ser comprovada pela perícia médica, além do disposto nos ditames do art. 91 

da Lei 382/1993 de 29 de abril de 1993. 

 

 Paço da Prefeitura Municipal de Ipueiras, em 11 de janeiro de 2022. 

 

 

 

Francisco Souto de Vasconcelos Júnior 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


		2022-01-11T16:32:38-0300
	FRANCISCO SOUTO DE VASCONCELOS JUNIOR:04950924362




