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                            PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA 

            GABINETE DO PREFEITO 

 

PORTARIA Nº3227 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2016. 

      

 

ESTABELECE PRAZO DE ENTREGA DE 

ATESTADOS MÉDICOS E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

          O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pelo art.64, inciso XXI, da Lei 

Orgânica Municipal, 

   

  RESOLVE: 

 

  Art.1º.Fica estabelecido o prazo máximo de 05 (cinco) 

dias a contar da data do afastamento do servidor para que o 

mesmo entregue no setor de trabalho o atestado médico. 

 

  Parágrafo Primeiro. Em caso de impedimento do 

servidor, este poderá nomear um terceiro para o procedimento 

administrativo, respeitando os prazos legalmente estipulados, 

responsabilizando-se pela coleta de informações acerca de 

possível pericia.  

 

  Art.2º. Os atestados deverão conter obrigatoriamente: 

 

  I   – a identificação do servidor; 

  II  – data da emissão; 

 III – a identificação do profissional que o emitir, 

com o respectivo número de registro profissional; 

IV - o Código Internacional de Doenças – CID relativo 

à moléstia que acomete o servidor; 

V - período de afastamento, respeitando o disposto da 

Resolução nº 1.658, de 13 de dezembro de 2002, e suas 

alterações, do Conselho Federal de Medicina. 

 

   § 1º.Somente serão aceitos atestados originais e sem 

rasura. 

 

§ 2º.Cabe ao servidor a responsabilidade de solicitar 

ao profissional de saúde que o assiste, todas as informações 

previstas no caput deste artigo. 

 

 

§ 3º - O período de afastamento será aquele declarado 

no atestado, pelo profissional de saúde habilitado. 
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Parte integrante da Portaria nº 3227 de 24 de novembro de 2016 

 

 

  Art.3º.Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos a partir de 01 de dezembro de 2016. 

 

  Art.4º.Revogam-se as disposições em contrário em 

especial a portaria nº 1703, de 10 de março de 2015. 

 

 

     PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

     GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 24 dias do 

mês de novembro de 2016.                             

        

 

Theomir Bassetti Filho 

(Prefeito em Substituição) 

Decreto Legislativo nº 597 de 04/11/2016 


