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MUNICÍPIÓ DE PIÚMA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO PREFEITO
Rua Aníbal de Souza Gonçalves, 18 - 39 andar - B. Acaiaca - Piúma (ES) - CEP 23285-000

e—mail: gabineteíâipíumaesgombr - Tel. (28) 3520*5243 - site: www.píuma.es.gou.br

DECRETO Nº1.112 DE 11 DE MAIO DE 2017.

Dispõe sobre nomeação da Junta
Médica do Município e da outras
providências.

O Prefeito Mhnicipal de Piúma, no uso de suas atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 14, alínea “a” da Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:

Art. lº. Este Decreto regulamenta a cmiação ea atuação da JUnta
Medica Oficial do Município de Piúma, conforme estabelecido na Lei
Municipal n.º 1840, de 23 de dezembro de 2011 — Estatuto dos
Servidores Público do Município de Piúma.

Art. 2º. Os servidores públicos que irão compor ea Junta Médica
Oficial serão nomeados atraves de Portaria.

Parágrafo único. Os médicos que integram a Janta Médica Oficial
atuarão como peritos de forma individual, sendo sua decisão,
depois de ratificada por mais um integrante, soberana sobre
quaisquer atestados.

.Artu 3º. Os :médicos que compõenl a Junta. Médica Oficial terão
competência para:

I — ratificar atestado,

II — avaliar a necessidade de se conceder atestados para
tratamento de saúde quando superior a 02 (dois) dias e igual ou
inferior a 15 (quinze) dias aos servidores em exercício na sede,
distrito e zona rural;

III - avaliar ea capacidade laboratiwa para admissão ru) serviço
público para contrato temporário e rmmeação para cargo efetivo,após concurso público; '
IV — outros requerimentos de licença previstos em lei que dependem
de avaliação médica.

5 lº. Os atestados e pareceres de que trata este artigo que forem
emitidos por outros profissionais serão posteriormente remetidos à
Junta Médica Oficial.
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5 2ª. Considera—se profissional da Junta Médica Oficial, para fins
deste EEoreto, c) profissional Médico integrante (kn; quadros de
servidores efetivos e/ou cedido ao município, nomeado por meio dePortaria,

Art. 4º. Os profissionais nomeados para comporan a JUnta Médica
Oficial serão convocados sempre que rmmver necessidade, devendo
ser comunicados por meio da Secretaria Municipal de Administração.

Parágrafo Único. O servidor ou seu representante será cientificado
sobre a data da realização da perícia pela Junta Médica Oficial,
através do setor de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de
Administração.

Art. 5º. O formulário de laudo médico emitido pela JUnta Medica
Oficial será composto (às 03 (três) vias, devendo :nele constar
todas as informações a que o servidor fora submetido, acompanhado
das seguintes documentações:

I — cópias dos exames que comprovem a patologia;

II - documentos pessoais do servidor ou de seu representante.

Art. 6ª. A observância do disposto neste Decreto constitui dever
do servidor, levando o seu descumprimento à aplicação das sanções
disciplinares previstas no Estatuto dos Servidores Municipais de
Piúma.

art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº
870 de 16 de Junho de 2014.

Piúma/ES, ll de maio de 2017
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