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PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG

ATOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

LEIS MUNICIPAIS

_______________________________________________________

Lei Complementar n° 05/ 2022

 “Dispõe  sobre  redução  da  carga 
horária  do  Supervisor  Escolar e  dá 
outras providências.”

O Prefeito do Município de Frei Gaspar – Estado de Minas 
Gerais,  no uso de suas atribuições legais e constitucio-
nais, apresenta o presente Projeto de Lei:
 
Art. 1º - O Anexo I da Lei Complementar 002/2010, refe-
rente ao cargo de Supervisor, passa a vigorar com dispo-
sição de 30 horas semanais, referente à carga horária.

Art. 2º - As demais disposições permanecem inalteradas.

Art. 3º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Frei Gaspar-MG, 05 de maio de 2022.

Edson Alves dos Santos
Prefeito Municipal

_______________________________________________________

Lei n° 767 de  05 maio de 2022

“Regulamenta  as  Perícias  Médicas  dos 
servidores do Município  de Frei  Gaspar/MG e 
dá outras providências.”

O Prefeito do Município de Frei Gaspar – Estado de Mi-
nas Gerais, no uso de suas atribuições legais e constituci-
onais, apresenta o presente Projeto de Lei:
 
 Art. 1º - Fica autorizada a criação de Junta Médica Ofi-
cial,  para  efeito  de análise  técnica de solicitação de 
afastamento para o tratamento de saúde dos servido-
res, por meio de perícia médica.

§ 1º - A junta médica de que trata o caput terá compe-
tência para atestar e emitir parecer em casos de afasta-
mento de servidor público. 

§ 2º - Todo e qualquer pedido de afastamento do servi-
ço público, por motivo de doença, por prazo superior a 
03 (três) dias, será submetido à inspeção médica, sendo 
obrigatória  a  avaliação  pericial  para  concessão  de 
quaisquer afastamentos do servidor público, licenciado 
por mais de 03 (três) dias.

Art. 2º - Os membros da Junta Médica Oficial, nomeados 
por meio de ato do executivo, ou credenciados por pro-
cesso licitatório, reunir-se-ão sempre que houver necessi-
dade.

§ 1º - O laudo será enviado, tão logo finalizado, ao De-
partamento de Pessoal.

§ 2º - Para os fins preconizados no caput, considera-se 
médico oficial do Município, o profissional:
I - Integrante dos quadros de servidores efetivos;

II  – Contratados ou credenciados através de processo 
específico.

Art. 3º - Independem de avaliação pericial a concessão 
das seguintes licenças:

I - De até 3 (três) dias, mediante apresentação de ates-
tado médico;
II - À gestante, quando solicitada após o parto;

Art.  4º -  Toda  impossibilidade de  comparecimento  ao 
serviço por  problemas de saúde do servidor,  indepen-
dentemente do número de dias do afastamento, deve-
rá ser justificada pela apresentação de atestado médi-
co ou odontológico, que declare a incapacidade labo-
rativa do servidor, para fins de registro e inscrição.

§ 1º - O servidor, sob pena de indeferimento da licença, 
deverá encaminhar atestado ao Departamento de Pes-
soal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis, a partir 
do início da ausência, prorrogando-se a data de venci-
mento para o primeiro dia de funcionamento da unida-
de, quando este recair em dia em que não houver ex-
pediente.

§ 2º - O comprovante de entrega de atestado médico, 
será fornecido ao Departamento de Pessoal, no ato da 
entrega, desde que dentro do prazo legal, sob pena de 
tornar sem efeito qualquer reclamação quanto a possí-
veis extravios ou desaparecimento do (s) atestado (s).

§ 3º - Os atestados médicos deverão ser emitidos obriga-
toriamente por profissional médico ou odontólogo, sen-
do  que  nos  atestados  deve constar  de  forma legível, 
preferencialmente impresso:
I - Nome completo do servidor;
II - Número de dias de afastamento (numérico e por ex-
tenso);
III - Data do atestado;
IV - Carimbo profissional (contendo nome e número do 
registro do conselho de classe do profissional  que efe-
tuou  o  atendimento:  Conselho  Regional  de  Medina – 
CRM, Conselho Regional de Odontologia – CRO ou do 
Programa do Governo Federal);
V - Local do atendimento;
VI - Assinatura do emitente;
VII - Número do Código Internacional de Doenças – CID.
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§ 4º - Declarações de consultas não serão aceitas como 
atestados médicos para justificativa de faltas ao traba-
lho,  sendo aceitas  apenas para fins de justificativa de 
atraso no início da jornada de trabalho ou saídas anteci-
padas.

§ 5º -   No atestado médico, cuja emissão se dê por 24 
(vinte quatro) horas ou mais, será considerado a data da 
emissão do atestado.

§ 6º - Somente será aceito atestado original, não sendo 
acatado documento enviado por qualquer outra forma, 
salvo hipótese de tratamento fora do domicílio, na qual 
poderá ser aceito o atestado via e-mail, caso em que o 
original deverá ser entregue, por membro da família ou 
pessoa responsável, no prazo máximo de 72 (setenta e 
duas) horas, após a emissão.

§ 7º - Não serão aceitos atestados provenientes de trata-
mento  estético,  cirurgia  plástica,  lipoaspiração,  trata-
mentos ortodônticos e prótese mamária, exceto quando 
por recomendação médica.

Art. 5º - O servidor afastado pela apresentação de ates-
tado médico fica obrigado, sob pena de computar-se 
como faltas injustificadas ao trabalho, a apresentar ates-
tado ao Departamento Pessoal, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, e a submeter-se à perícia médica, propor-
cionadas pelo Município, exceto o tratamento cirúrgico 
e transfusão sanguínea, que são facultativos.

Art. 6º- Para a habilitação à perícia médica, o servidor 
deverá se apresentar junto à unidade de inspeção e pe-
rícia médica do município, com os seguintes documen-
tos:
I - Atestado (s) médico (s) ou odontológico (s) que com-
prove (m) a necessidade do afastamento;
II - Exames, laudos, receitas médicas e medicação, bem 
como parecer  do  médico  assistente  que  comprovem 
tratamento de saúde;
III - documento de identificação oficial.

Art.  7º -  A validade do atestado médico será sustada 
quando:
I - O servidor, comprovadamente, não se submeter ao 
tratamento indispensável à sua recuperação;

II - For comprovado o exercício de alguma atividade la-
borativa e/ou incompatível com o seu estado de saúde 
no decurso de validade do atestado médico;

III  -  Não  for  comprovada  a  patologia  que  originou  o 
afastamento; e

IV - Quando constatado em perícia médica que o pedi-
do de afastamento não justifique a ausência do traba-
lho podendo ser conciliado o tratamento com o exercí-
cio das atividades laborativas.

Art. 8º - O Departamento Pessoal, após receber atestado 
de mais de 03 (três) dias de afastamento, fica obrigado 
a providenciar data e hora da realização da perícia, as-
sim como a devida notificação do servidor que deverá 
ser submetido à perícia.

Art. 9º- A decisão da Junta Médica Oficial, após exame 
da documentação médica, poderá:

I - Decidir sobre o pedido, a seu critério;
II - Convocar o servidor para exame pericial, se entender 
não comprovada sua incapacidade de locomoção;
III - Determinar outras providências que se façam neces-
sárias.
§ 1° - A concessão da licença médica poderá, a critério 
Junta Médica Oficial, produzir efeitos a partir da data do 
atestado médico.

Art. 10 - A licença médica será negada de plano, quan-
do:
I - O servidor não comparecer ao exame médico-perici-
al  ou  deixar  de apresentar,  sem motivo justificado,  os 
exames complementares solicitados pelo perito;
II - Não houver médico responsável pelo tratamento do 
servidor durante o seu período de internação em clínica 
para recuperação de dependentes de álcool e drogas;
III - Descumpridos os prazos fixados nesta lei;

§ 1° - Negada a licença médica, o servidor deverá reas-
sumir imediatamente suas funções.

§ 2° - Da decisão que negar a licença caberá pedido 
de reconsideração, por escrito, junto ao Departamento 
Pessoal.

Art. 11 - Poderá ser concedida licença "ex-officio", inde-
pendentemente de solicitação de perícia médica pela 
Unidade:
I - Para tratamento de saúde, quando:
a) durante o exame médico pericial do servidor, o médi-
co-perito constatar a necessidade de seu afastamento;
b) encontrar-se o servidor internado em hospital público 
ou privado, devidamente comprovado;
II - Por motivo de doença em pessoa da família, quando 
se encontrar o dependente internado em hospital públi-
co ou privado.

Art. 12 - Quando estiver impossibilitado de se locomover, 
poderá o servidor solicitar que a perícia médica seja rea-
lizada em sua residência ou em outro local por ele desig-
nado, desde que situados no Município.

§ 1º - Se antes da visita do médico perito houver altera-
ção do quadro clínico que permita a sua locomoção, 
deverá o servidor se apresentar à Junta Médica Oficial 
para perícia.

§ 2º - O pedido formulado nos termos do caput deverá 
estar acompanhado de atestado médico que ateste a 
incapacidade de locomoção do servidor.

§ 3º - Autorizada a perícia médica domiciliar, deverá o 
servidor  permanecer  no local  indicado na solicitação, 
comunicando  previamente  a  Junta  Médica  Oficial  a 
eventual alteração do endereço, sob pena de ter a li-
cença negada.

§ 4º - Em casos especiais, a Junta Médica Oficial, basea-
da em critérios de necessidade, gravidade da patologia 
e disponibilidade de recursos materiais e humanos, anali-
sará a possibilidade da perícia médica domiciliar ser rea-
lizada em outros municípios;

§ 5º - Em casos de internamento, deverá ser apresenta-
do ao Departamento de Pessoal, por membro da família 
ou pessoa responsável, no prazo de até 72 (setenta e 
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duas) horas úteis, do início da ausência, além de atesta-
do médico, declaração do estabelecimento hospitalar 
onde se encontra internado o servidor, a fim de que se-
jam tomadas as medidas necessárias para a realização 
da perícia médica.

§ 6º - Nos casos de tratamento programado, em que o 
servidor terá que se deslocar para fora do Município, o 
mesmo deverá requerer prorrogação de prazo para pe-
rícia médica, antes do início de sua ausência ao traba-
lho e apresentar-se à sede de inspeção e perícia médi-
ca no prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis de seu re-
torno ao Município.

Art. 13 - O servidor poderá obter licença por motivo de 
doença em ascendentes, descendentes, colaterais con-
sanguíneos até o segundo grau, cônjuge ou companhei-
ro, pessoa sob sua curatela, menor sob sua guarda ou 
tutela, quando verificado, em perícia médica, ser indis-
pensável sua assistência pessoal, impossível de ser pres-
tada simultaneamente com o exercício do cargo ou fun-
ção.

§ 1º -  Para os fins desta lei, são também reconhecidos 
como companheiros  as  pessoas  do  mesmo  sexo  que 
mantenham  convivência  duradoura,  pública  e  contí-
nua.

§ 2º - A curatela, a guarda ou a tutela referida no caput 
são as decorrentes de decisão judicial.

§ 3º - Atendido o requisito da indispensabilidade da assis-
tência do servidor, a licença de que trata este artigo po-
derá ser concedida estando o assistido hospitalizado ou 
não.

§  4º -  Para  assistência aos  parentes  de primeiro  grau, 
cônjuges, companheiros, pessoas sob curatela e meno-
res sob guarda ou tutela, a licença poderá ser concedi-
da mesmo que o assistido se encontre fora do Município 
de Frei Gaspar.

§ 5º - O servidor que solicitar licença médica nos termos 
deste  artigo  deverá  apresentar,  obrigatoriamente,  no 
momento do pedido e da perícia médica, documento 
que comprove o grau de parentesco e declaração mé-
dica  que  demonstre  a  necessidade  de  acompanha-
mento pessoal do servidor.

§ 6º - No caso de união estável ou de convivência de 
pessoas do mesmo sexo, a comprovação será feita me-
diante declaração do servidor, sob as penas da lei.

Art. 14 - Caberá à Junta Médica Oficial deliberar sobre a 
licença à gestante, na forma do artigo 136 da Lei Muni-
cipal 075/1973.

Art. 15 - O servidor que deixar de comparecer à perícia 
médica na data aprazada, deverá apresentar justificati-
va em até 2 (dois) dias úteis, sob pena de apuração de 
responsabilidade,  com  a  consequente  caracterização 
de  alta  por  abandono,  sendo  expedido  o  respectivo 
atestado.

§ 1º - Após a publicação no mural da alta por abando-
no, deverá o servidor reassumir suas funções, sob pena 

de lhe serem apontadas faltas  injustificadas,  na forma 
da legislação vigente.

Art. 16 – Eventuais pedidos de reconsideração obedece-
rão ao previsto na Seção V da Lei Municipal 075/1973.

Art. 17 - O servidor que apresentar atestado de seu mé-
dico assistente, da rede pública ou particular, recomen-
dando até 3 (três) dias de afastamento para tratamento 
da própria saúde, poderá ser licenciado independente-
mente de perícia.

§ 1° - O servidor que solicitar  licenças de curta duração, 
que ultrapassem 3 (três)  dias,  a cada intervalo de 360 
(trezentos e sessenta) dias a contar da data de emissão 
do primeiro atestado, deverá, obrigatoriamente, a uni-
dade providenciar o agendamento telefônico, até o pri-
meiro dia útil  subsequente à data do recebimento do 
atestado, para avaliação pericial na Junta Médica Ofi-
cial,  comparecendo o servidor  munido de cópias dos 
atestados anteriores.

§ 2° - A não observância pelo Departamento de Pessoal 
dos prazos estabelecidos nesta lei, acarretará a valida-
ção administrativa do atestado recusado e  apuração 
de responsabilidade funcional, nos termos da legislação 
vigente, inclusive com a possibilidade de ressarcimento 
de eventuais prejuízos causados aos cofres públicos.

§ 3º - O médico subscritor do atestado será responsável 
pela veracidade das informações, podendo ser respon-
sabilizado nas esferas cível, penal e administrativa.

§ 4º - Os atestados médicos apresentados deverão ser 
arquivados na pasta funcional do servidor junto ao De-
partamento de Pessoal.

§ 5º - O período de afastamento será contado, incluin-
do-se a data da emissão do atestado, mesmo quando 
emitido em sábado, domingo ou feriado.

§ 6º - Não será aceito atestado que emita data futura 
para licença do servidor.

Art. 18 - A perícia médica, para fins de validação de li-
cença, será realizada pela Junta Médica Oficial, quan-
do:
I - Nos casos em que, mesmo com a posse de atestado 
que o dispense da perícia médica, prefira o servidor a 
ela se submeter;
II - A chefia, por decisão motivada, não aceitar os ates-
tados médicos apresentados pelo servidor;
III - O período de afastamento recomendado no atesta-
do médico seja superior a 3 (três) dias;
IV - O atestado estiver rasurado;
V - O atestado médico não apresentar dados exigidos 
do § 2º do artigo 6º desta lei.

Art. 19 - O servidor licenciado deverá reassumir suas fun-
ções:
I - No dia útil imediato à data do término da sua licença 
médica;
II - Quando for considerado capacitado para o desem-
penho de suas funções, após perícia médica realizada a 
pedido ou "ex-officio";
III - Quando não mais subsistirem as condições previstas 
para licença.
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Art. 20 - A licença médica poderá ser prorrogada:
I  -  A pedido, por solicitação do interessado,  mediante 
apresentação de novo atestado;
II - "ex-officio", por decisão da Junta Médica Oficial

§ 1º - O servidor licenciado, não poderá dedicar-se a ne-
nhuma atividade, remunerada ou não, sob pena de ter 
a licença cassada e promovida a apuração de sua res-
ponsabilidade, após reavaliada sua capacidade labora-
tiva.

§ 2º - Se o servidor mantiver duplo vínculo funcional com 
o  Município,  na  mesma  função,  a  licença  alcançará 
ambos os vínculos.

§ 3º - Caso o duplo vínculo do servidor com o Município 
não se refira à mesma função, a licença só alcançará 
ambos  os  vínculos  quando,  conforme critério  médico-
pericial, for constatada a falta de capacidade laborati-
va do servidor para o exercício das duas funções.

Art. 21 - A Junta Médica Oficial poderá, "ex-officio", con-
vocar o servidor para reavaliação médica pericial.

Art. 22- A Junta Médica Oficial, poderá elaborar proto-
colos que estabeleçam, de forma objetiva, critérios para 
a concessão de licenças médicas, os quais poderão ser 
modificados de acordo com a evolução da medicina e 
das tecnologias aplicadas.

Parágrafo único - A elaboração do protocolo deverá ser 
homologada pelo Município.

Art.  23 -  Os servidores que adoecerem no período em 
que se encontrarem afastados de suas funções em ra-
zão de cumprimento de penalidade de suspensão, gozo 
de férias, licença sem vencimentos, licença para acom-
panhar cônjuge, licença-prêmio, licença à gestante, li-
cença-maternidade,  licença-adoção/guarda  de  me-
nor, não poderão interromper esses afastamentos para 
requerer a concessão de licença médica.

§ 1º - A servidora gestante poderá interromper seu gozo 
de férias ou licença-prêmio para requerer licença à ges-
tante ou licença-maternidade ao Departamento de Pes-
soal, caso ocorra o nascimento de filho, nesse período.

§ 2º - Se o Departamento de Pessoal constatar que a li-
cença médica se sobrepõe aos períodos de afastamen-
to relacionados no "caput" deste artigo deverá propor 
ao Município que seja a referida licença tornada sem 
efeito ou retificada.

Art. 24 - O abuso do pedido de licença ou a sua conces-
são manifestamente infundada acarretará apuração da 
respectiva responsabilidade, na forma da lei.

Parágrafo único- Para o efeito do disposto neste artigo, 
considera-se abuso no pedido de licença a negativa in-
justificada do servidor em se submeter tratamento médi-
co preconizado e à perícia médica de que trata essa lei.

Art. 25 - Fica vedado ao servidor solicitar novo pedido de 
licença médica, bem como apresentar atestado médi-
co para obtenção de licenças médicas de curta dura-
ção,  quando  houver  pedido  anterior,  em  virtude  de 

mesma patologia,  já  apreciado e negado pela  Junta 
Médica Oficial

Parágrafo único - A licença concedida em desconformi-
dade com o "caput" deste artigo será considerada nula, 
devendo ser promovida a apuração de responsabilida-
de.

Art.  26-  Indeferido  o  pedido  de  reconsideração  será 
computado como falta os dias não trabalhados.

Art. 27 - As disposições desta lei se aplicam aos servido-
res  regidos  pela  Consolidação das  Leis  do  Trabalho – 
CLT, aos servidores efetivos e aos contratados temporari-
amente ou por emprego público, no que couber.

Art. 28 - As disposições desta lei aplicam-se, no que cou-
ber, aos servidores da Câmara Municipal, Autarquias e 
Fundações Municipais.

Art. 29 - Outras instruções necessárias poderão ser regu-
lamentadas mediante decreto.

Art. 30 - Esta lei obedecerá ao disposto na Seção II da 
Lei Municipal 075/1973, revogando-se as disposições em 
contrário.

Art. 31 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogado as disposições em contrário.

Frei Gaspar-MG, 05 de maio de 2022

Edson Alves dos Santos
Prefeito Municipal
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