
 
ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ                                                                                     

GABINETE DA PREFEITA 

 

Rua Raimunda Mendes de Queiroz, nº 306 – Bairro Vila Nova, CEP 68.658-000 
Aurora do Pará- PA 

 

 

Decreto nº 025, de 01 de agosto de 2022. 

 

ESTABELECE NORMAS E PROCEDIMENTOS 

RELATIVOS À ENTREGA DE ATESTADOS MÉDICOS 

PARA FINS DE ABONO DE FALTAS AO SERVIÇO DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE AURORA DO PARÁ-PA, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ, Exma. Sra. VANESSA GUSMÃO 

MIRANDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal de 1988 

e pela Lei Orgânica Municipal;  

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a entrega de atestados médicos pelo 

servidor público, bem como os critérios e requisitos de validade para fins de justificativa e 

abono de ausência ao trabalho no âmbito de Aurora do Pará-PA; 

CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Federal de Medicina-CFM de nº 1.658/2002 e 

suas alterações instituídas pela Resolução CFM nº 1.851/2008; 

CONSIDERANDO AINDA a Lei Municipal de nº 133/2006 (RJU Municipal). 

D E C R E T A: 

Art. 1º. Ficam estabelecidas no âmbito do Município de Aurora do Pará-PA, as regras e 
os procedimentos administrativos concernentes à entrega de atestados médicos e respectivo 
abono de faltas ao trabalho nos casos justificados por problemas de saúde do servidor. 

Art. 2º. Para efeitos deste decreto, considera-se atestado médico aquele emitido por 
médico ou odontólogo devidamente registrado nos respectivos Conselhos de Classe. 

Art. 3º. A via original do atestado médico deverá ser entregue, no prazo máximo e 
improrrogável de 72 (setenta e duas) horas após sua emissão, à chefia imediata do servidor, 
que ficará vinculada à observação dos seguintes requisitos e procedimentos: 

 
I – Para atestados de até 15 (quinze) dias, registrar no livro de pontos e anexar na 

frequência do servidor; 
 
II – Para atestados de até 30 (trinta) dias, realizar o mesmo procedimento e 

encaminhar, em até 24 (vinte e quatro) horas, cópia à Secretária de lotação do servidor.  
 
§ 1º. Sempre que o afastamento do servidor, em razão de recomendação médica, for 

superior a 15 (quinze) dias até 60 (sessenta) dias, a Secretaria a qual esse servidor está 
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vinculado deverá analisar o caso e adotar os procedimentos necessários à possível concessão 
ex officio de Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do artigo 83 e ss da Lei Municipal 
de nº 133/2006 (RJU Municipal), sem prejuízo da remuneração do servidor. 

 
§ 2º. Em casos de atestado médico superior a 60 (sessenta) dias, o servidor será 

encaminhado para perícia médica a ser realizada pelo órgão do INSS, que verificará a 
necessidade ou não de recebimento de benefício perante o referido órgão. 

 
Art. 4º. Quando o servidor estiver hospitalizado ou de outra maneira impossibilitado 

de apresentar pessoalmente o atestado médico no prazo estabelecido no caput do artigo 
anterior, poderá proceder a comunicação da chefia imediata via telefone e encaminhar o 
documento original por terceiro por ele autorizado, observando-se o prazo de entrega. 

 
Parágrafo Único. Somente em casos excepcionais de impossibilidade comprovada de 

entrega, pessoal ou por terceiros, da via original do atestado médico dentro do prazo 
estabelecido neste decreto, será aceito o envio por meio de comunicação eletrônica à chefia 
imediata do servidor, devendo a via original ser apresentada assim que possível. 

 
Art. 5º. Nos termos da Resolução CFM de nº 1.658/2002 e suas alterações, o atestado 

médico deverá conter, de forma legível e sem rasuras: 
 
I – nome completo do servidor; 
 
II – número de dias de afastamento; 
 
III – diagnóstico com o CID, quando expressamente autorizado pelo paciente; 
 
IV - identificação do odontólogo ou médico assistente (assinatura e carimbo com o 

número do registro no Conselho de Classe) e do local de atendimento. 
 
§ 1º. Atestados odontológicos superiores a 01 (um) dia de afastamento do servidor 

somente serão aceitos em caso de cirurgia ou extração. 
 
§ 2º. A simples declaração de comparecimento à consulta médica, não tem o condão de 

abonar o dia completo de trabalho, em casos de servidores que laboram dois períodos, 
limitando-se a justificativa ao período do dia estabelecido no referido documento. 

 
§ 3º. Aplica-se o entendimento anterior também aos casos de apresentação de atestado 

ou declaração de acompanhamento de cônjuge/companheiro, ascendente, descendente, 
padrasto, madrasta ou outro dependente comprovado do servidor, devendo constar 
expressamente o nome e sobrenome do paciente no referido documento. 

 
Art. 6º. O servidor que necessitar afastar-se do trabalho pela totalidade de 15 (quinze) 

dias intercalados, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, em razão de atestado médico 
relativo à mesma patologia ou não, será encaminhado à perícia médica de competência da 
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Administração Municipal, para fins de verificação da causa dos afastamentos e tomada de 
medidas cabíveis conforme cada caso. 

 
Art. 7º. A servidora gestante que apresentar atestado médico a partir do primeiro dia 

do nono mês de gestação, com prazo superior a 10 (dez) dias, terá sua licença maternidade 
concedida, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 88 do RJU Municipal. 

 
Art. 8º. Na hipótese de fraude ou quaisquer irregularidades no atestado médico, será 

instaurado o devido Processo Administrativo em face do servidor responsável, bem como 
denúncia ao Conselho Regional de Medicina perante o médico assistente, se for o caso. 

 
Art. 9º. Os atestados que não atenderem aos requisitos e prazos constantes neste 

decreto, não serão admitidos para fins de justificar e/ou abonar a ausência do servidor ao 
trabalho, devendo ser lançada como falta injustificada e descontada em folha de pagamento. 

 

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

Aurora do Pará-PA, 01 de agosto de 2022. 

 

 

Vanessa Gusmão Miranda 
Prefeita Municipal de Aurora do Pará. 
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