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PORTARIA Nº 377/2017 
  

 
 
 

O Prefeito Municipal de União da Vitoria, HILTON SANTIN ROVEDA, 
no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar 
o prazo para que o funcionário público municipal proceda a entrega de atestados 
médicos, quando deles portador, à Médica do Trabalho do Município e ao chefe 
imediato, tudo com base no disposto na Resolução n. 1658/2002, alterada pela 
Resolução n. 1851/2008, ambas do Conselho Federal de Medicina, que normatizam 
a emissão de atestados médicos e dão outras providências; 

 
 

RESOLVE: 
 

 
Art. 1º Os Atestados médicos que concederem até 3 (três) dias de 

afastamento do trabalho, o funcionário público municipal, deverá ser por este, 
entregue(s) diretamente ao chefe imediato no primeiro dia útil contados da data da 
emissão do referido documento, sob pena de ser desconsiderado pela 
Municipalidade, para todos os fins legais. 

Art. 2º Os Atestados médicos que concederem mais de 3 (três) dias 
de afastamento do trabalho, o funcionário público municipal, deverá ser por este, 
entregue(s) diretamente à Médica do Trabalho do Município, em até 05 (cinco) dias 
corridos, contados da data da emissão do referido documento, sob pena de ser 
desconsiderado pela Municipalidade, para todos os fins legais. 

Art. 3º Os Atestados médicos deverão conter o nome do funcionário, 
CID, data, carimbo com o nome, CRM e assinatura do médico responsável, 
respeitando as determinações constantes das Resoluções nº 1658/2002 e nº 
1851/2008, do Conselho Federal de Medicina – CFM. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

União da Vitória, 08 de novembro de 2017. 
 

 

 

 

 

HILTON SANTIN ROVEDA DANIELE BORGES DE LIMA 
Prefeito Municipal Secretária Interina de Administração 

 


