
   
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE 
GABINETE DO PREFEITO 

 
LEI N° 2290/2017 

 
 
“Dispõe sobre regulamentação dos procedimentos para análise e concessão de          

licença para tratamento de saúde aos      
servidores públicos do município de     
Itamonte e dá outras providências.’’ 

 
 
 

 A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas             
atribuições legais, aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei. 
 
 

Art. 1º - Será concedido licença para tratamento de saúde ao servidor público             
municipal acometido de doença, mediante perícia médica realizada por médico perito           
oficial designado pelo Poder Público Municipal.  

 
Art. 2°. Para fins de concessão de licença para tratamento de saúde pelo prazo              

de 01 (um) dia até cinco dias, deverá o servidor apresentar o atestado médico ou               
odontológico original, no prazo de um dia útil, para sua chefia imediata. 

 
§ 1° O atestado médico deverá conter: 
 
I – nome completo do servidor; 
 
II – data e hora da emissão e o período de afastamento necessário à              

recuperação do servidor; 
 
III – identificação do médico ou odontológico, mediante carimbo, com nome           

legível, número de registro no respectivo conselho regional de classe e assinatura; 
 
IV – código de Classificação Internacional de Doenças – CID – ou diagnóstico. 
 
§ 2° Caso o prazo de afastamento seja de 06 (seis) dias até 15 (quinze) dias,                

além da apresentação de atestado médico ou odontológico original, no prazo de um             
dia útil, para sua chefia imediata, deverá o servidor apresentar-se, no dia designado e              
no local indicado pela Administração Pública Municipal, onde se realizará a perícia            
médica pelo médico perito oficial do Município. 
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§ 3° Dentro do prazo de sessenta dias, a contar da última concessão da licença               

para tratamento de saúde pelo prazo de afastamento de um dia até cinco dias, o               
servidor só fará jus a outra licença pelo mesmo prazo de afastamento de um dia até                
cinco dias, após apresentação de atestado médico ou odontológico original, no prazo            
de um dia útil, para sua chefia imediata, e apresentação no dia designado e no local                
indicado pela Administração Pública Municipal, para realização da perícia médica pelo           
médico perito oficial do Município. 

 
§ 4° O servidor que não comparecer à perícia médica a ser realizada pelo              

médico perito oficial do Município no dia designado e no local indicado pela             
Administração Pública Municipal, conforme estabelecido nesta lei, em qualquer dos          
casos, salvo por motivo de força maior, terá os dias de afastamento para fins de               
tratamento de saúde, considerados faltas ao serviço, aplicando-se o disposto na           
legislação vigente do Município. 

 
§ 5° São considerados motivos de força maior, para fins do § 4° deste artigo,               

desde que devidamente comprovados documentalmente: 

 

I – falecimento de cônjuge ou companheiro, enteados, filhos, pai, mãe,           

padrasto, madrasta, irmãos, tios e sobrinhos; 

 

II – doença de cônjuge ou companheiro, pai, mãe e filhos; 

 

III – estado de saúde que impossibilite o comparecimento do servidor ao local             

de realização da perícia na data agendada; 

 

IV – outras hipóteses de comprovado caso fortuito ou força maior. 

 

§ 6° Quando devidamente justificados e comprovados, o prazo para realização           

da perícia médica será o limite do prazo constante do atestado médico. 
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 Art. 3º O Servidor poderá ser submetido à perícia médica oficial realizada por             

médico perito oficial designado pela Administração Pública Municipal, a qualquer          

momento, por convocação da Administração Municipal, ainda que preenchidos os          

requisitos previstos nesta lei.  

 

Art.4º O servidor deverá comparecer ao local de realização da perícia médica            

indicado pela administração Pública Municipal, no prazo estabelecido nesta lei,          

munindo dos documentos pessoais, além de atestado médico ou odontológico original,           

relatório médico e demais exames que porventura tenham sido realizados.  

 

§ 1º O Servidor deverá entregar o documento expedido pelo médico perito            

oficial relativo à concessão da licença para tratamento de saúde no Setor de Recursos              

Humanos na Prefeitura Municipal de Itamonte, no prazo máximo de 1(um) dia útil             

contado de sua emissão, pessoalmente ou por intermédio de procurador  

 

§ 2º Serão consideradas faltas ao serviço os dias de afastamento, caso o             

documento relativo à concessão da licença não seja entregue dentro do prazo            

estipulado no § 1º deste artigo.  

 

Art.5º Os afastamento comprazo superior a 15 (quinze) dias o servidor deverá            

apresentar o atestado, no prazo de 1(um) dia útil, junto ao IPAM Instituto de              

Previdência Municipal.  

 

Art.6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as             

disposição em contrário.  
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Prefeitura Municipal de Itamonte, 09 de novembro de 2017 
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