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GABINETE DO PREFEITO

CIPAL N° 114, DE 18 DE JUNHO DE 2019.
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REGULAMENTA
A APRESENTAgAG
DE
medicos, licencas
pgr mgtivg de

ATESTADOS
dgenca
em

pessga da familia, e licenqa pgr acidente em

fetcx.

SERVigOS E OUTRGS CASOS.

Pela Prefeitura

Felipe Matheus G. Costa

q prefeitO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIG DE

Aqente Administrativo
DA PARAIBA, no use de suas atribuigoes legais em
conformidade com a legislagao em vigor.

DECRETA

Art. 1° - Os atestados medicos tern objetivo de justificar
e/ou abonar as faltas ao servigo do servidor no ambito da admlnistragao publica em
decorrencia de incapacidade para o trabalho motivado por doenga, acidente do
trabalho e outro motive impeditivo.

Art. 2° - No case de impossibiiidade de comparecimento

ao servigo por problemas de saude do servidor, devera justificar atraves de
apresentagao de Atestado Medico ou Odontologico no prazo de 72 (setenta e duas)
horas uteis a partir da sua ausencia, sob pena de nao consideragao do mesmo.
§ 1° Os atestados medicos deverao ser protocoiizados na
Sede da Prefeitura Municipal de Montadas - PB, Rua Jose Verissimo de Souza, 106

- Centre, devendo ser exigido no ato da entrega o comprovante do mesmo, desde

que dentro do prazo estabelecido no Caput do artigo 2°, sob pena de tornar sem
efeito a reclamagao quanto a possiveis extravios ou desapareclmento dos atestados.
§ 2° - Os atestados medicos deverao ser emitidos

obrigatoriamente por profissional medico ou odontologo devidamente registrado no
Conselho de Classe, sendo que nos atestados deve constar de forma legivei;
I - Nome complete do servidor;

II - Numero de di^&-de—afastamento (numero e por
extenso);
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III - Data do atestado;

IV - Carimbo do profissional legivel (contendo nome e

numero do registro no Conselho de Classe que efetuou o atendimento - Conselho
Regional de Medicina - CRM ou Conselho Regional de Odontologia - CRO);
V - Local do atendimento:
VI - Assinatura do emitente;

VII - Numero do Codigo Internacional de Doengas - CID
(se o autorizado pelo servidor);
§ 3° - Declaragoes nao serao aceitas como atestados
medicos para abono de faltas ao trabalho, sendo aceitas apenas para justificativas
de atraso no inicio da Jornada de trabalho ou de saidas antecipadas, devendo
constar o horario em que o servidor permaneceu na mesma.
§ 4° - Os atestados medicos deverao conter o numero de

dias de afastamento na forma do paragrafo segundo, considerando para todos os
efeitos de contagem a data da emissao do mesmo.
Art. 3° - A valldade do atestado medico sera sustada

quando:

I - O servidor, comprovadamente, nao se submeter ao

tratamento indispensavel a sua recuperagao;
II - For comprovado o exercicio de alguma ativldade
laborativa e /ou incompativel com seu estado de saude no decurso de valldade do
atestado medico;

III - Nao for comprovada a patologia que originou o
afastamento;

IV - Quando for constatado em pericia medica que o

pedido de afastamento nao justlfique a ausencia do trabalho podendo ser conciliado
o tratamento com o exercicio das atividades laborativas.
V - Quando forem detectadas rasuras ou emendas nos
atestados.
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Art. 4° - Revogam-se as disposigoes em contrario.
Art. 5° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicagao.

Montadas - PB, 18 dejunho de 2019.

DE SOUZA
■Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS - GABINETE DO PREFEITO

CNPJ: 08.739.351/0001-20 Enderego: Avenida Jose Venssimo de Souza, 106, Centre - Montadas/PB
Site: www.montadas.Db.aov.br / E-mail: administracao@montadas.Db.aov.br

Telefones: (83) 3381-1004 / (83) 3381-1162

