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DECRETO N.º 229 DE 21 DE JULHO DE 2011. 
 

Dispõe sobre a nomeação da junta médica oficial do 
Município e regulamenta a concessão de licença para 
tratamento de saúde e dá outras providências. 
 
O Senhor MIGUEL ROMANHUK, Prefeito Municipal em 
exercício de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais, e  

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

a) A necessidade de criar uma Unidade especifica para a 
realização de Perícias Médicas para atender ao Poder 
Executivo (administração Direta), SAMAE e Instituto Municipal 
de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT-
SERRAPREV (Administração Indireta) e Poder Legislativo,  

b) Que a perícia médica caracteriza-se como ato médico por 
exigir conhecimento técnico pleno e integrado da profissão; 
sendo atividade médica legal responsável pela produção da 
prova técnica em procedimentos administrativos e ou em 
processos judiciais e que deve ser realizada por médico 
regularmente habilitado; 

c) A necessidade de disciplinar e fiscalizar os atos médicos 
praticados pelos serviços de perícia médica; 

d) A necessidade de evitar conflitos de interesses entre as 
diversas áreas de atuação administrativas e servidores 
envolvidos nos processos médico-periciais; 

e) Que o médico investido na função de perito encontra-se sob 
a égide do preceituado no Código de Processo Civil, Código de 
Processo Penal e Código Penal Brasileiro, e, em especial, no 
Código de Ética Médica, além da legislação específica do 
processo em que atua; 

f) Que o profissional que faltar com a verdade nos atos 
médicos atestados causando prejuízos às empresas, ao 
governo ou a terceiros está sujeito às penas da lei; 

g) Que compete ao médico, qualquer que seja sua 
especialidade, quando do atendimento ao paciente, realizar 
diagnóstico, prescrever o tratamento, fazer prognóstico da 
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evolução clínica, orientar e acompanhar o seu paciente, sendo 
defeso manifestações de natureza legal, tendo claro que é 
atribuição do perito determinar a aptidão e tempo de 
afastamento para fins do benefício; 

h) Que compete ao médico do trabalho, quando no exercício 
desta função, realizar o diagnóstico da doença ocupacional, do 
trabalho ou profissional, promover a correção dos fatores 
desencadeantes, zelar pela saúde do trabalhador, observando 
a adequação do trabalho ao homem e deste ao trabalho, 
identificando e intervindo nos fatores de risco à saúde nestes 
locais, aprimorando a sua atuação preventiva e afastando o 
trabalhador da exposição aos riscos ou até do trabalho, quando 
indicado; 
 
i) Que o médico é dito perito oficial quando é investido em 
cargo ou função pública e realiza perícia médica, por dever 
legal, agindo de acordo com a lei e as normas da instituição a 
que pertença; 
 
j) Que o artigo 100 da Lei complementar n°. 153/2011 de 14 de 
abril de 2011, dispõe que o Prefeito Municipal instituirá por 
meio de Decreto Municipal a junta médica para emitir laudo 
médico pericial nos processos de aposentadoria por invalidez, 
auxílio doença e salário maternidade. 

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º A nomeação de profissionais médicos para compor a 
junta médica oficial do Município de Tangará da Serra – MT., será por portaria do 
gabinete do Prefeito. 

Art. 2º A junta médica terá competência para atestar e emitir 
parecer em casos de pedido de invalidez para fins de aposentadoria ou 
readaptação, nos termos da lei, assim como para avaliar a necessidade de se 
conceder licença para tratamento de saúde quando superior a 03 (três) dias. 

Art. 3º Os profissionais nomeados se reunirão sempre que 
houver necessidade, devendo ser comunicado do ato por meio do Secretário 
Municipal de Administração – Departamento de Recursos Humanos. 

 Art. 4º Todo e qualquer pedido de afastamento do serviço 
público por motivos de doença por prazo igual ou inferir a 03 (três) dias será 
submetido a inspeção médica por médico do serviço oficial do próprio Município. 
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§ 1º Na hipótese de ser apresentado atestado firmado por 
médico não pertencente ao serviço oficial do Município, o mesmo será ratificado 
por médico pertencente ao serviço oficial do Município. 

§ 2º Considera-se médico do serviço oficial do Município, para 
fins deste Decreto, o profissional médico integrante dos quadros de servidores 
efetivos, comissionados ou contratados do Município. 

Art. 5º O Secretário Municipal de Administração – 
Departamento de Recursos Humanos, ou sob a delegação deste, os Diretores e 
Coordenadores responsáveis pelos trabalhos das Secretarias, ficam autorizados a 
receber atestados médicos e odontológicos, para fins de justificativa de faltas ao 
serviço, de servidores, lotados na respectiva Secretaria, sem necessidade de 
exame por Junta Médica, desde que o afastamento seja de até 03 (três). 

§ 1º Os atestados de que trata o "caput", devem ser entregues 
para a chefia imediata do servidor, no prazo máximo de 03 (três) dias a contar do 
início do afastamento, independentemente do número de dias do afastamento, 
devendo o responsável pelo setor encaminhá-lo com o fechamento do cartão 
ponto, para fins de registro e inscrição na efetividade. 

§ 2º Os atestados deverão ser entregues juntamente com a 
planilha de efetividade, para fins de arquivamento e expedição de boletim. 

§ 3º A Secretaria Municipal de Administração – Departamento 
de Recursos Humanos, de posse das planilhas de efetividade e dos atestados, 
expedirá boletim de atos de pessoal, registrando e publicando os afastamentos 
autorizados pelas Secretarias. 

§ 4º Não é aceito, em hipótese alguma, atestado com data 
retroativa, nem aquele que não preencha as condições descritas no artigo 6º, § 
1º, deste Decreto. 

§ 5º Havendo apresentação de novo atestado, que venha a 
prolongar o afastamento do servidor ao trabalho de forma a ultrapassar o prazo 
de 03 (três) dias, o mesmo deverá ser submetido à Junta Médica Oficial do 
Município, que emitirá laudo pericial na forma da legislação e deste Decreto. 

§ 6º Na hipótese do parágrafo anterior, o servidor deverá 
proceder na forma do artigo 6º, fazendo constar a circunstância da existência de 
atestado anterior, juntando cópia do mesmo. 

§ 7º Caso o servidor apresente mais de um atestado, dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, e a soma destes ultrapassem o prazo de 03 (três) dias, 
deverá o mesmo ser submetido à Junta Médica Oficial do Município. 
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Art. 6º Os atestados para afastamento dos servidores, por 
prazo superior a 03 (três) dias devem, obrigatoriamente, ser submetidos à 
avaliação da Junta Médica Oficial do Município, devendo o servidor providenciar, 
nas primeiras 72 (setenta e duas) horas do afastamento: 

I – o atestado médico que propõe o afastamento; 

II – requerimento específico, de acordo com formulário 
especifico à disposição na Secretaria Municipal da Administração, conforme 
Anexo I. 

§ 1º Os atestados médicos devem conter: 

a) o nome e o RG do servidor; 
 

b) a assinatura do médico ou odontólogo, sobre carimbo, 
constando nome completo e registro no Conselho Profissional, ou subscrito em 
receituário personalizado; 

 
b) o tempo de afastamento concedido ao servidor; 

 
c) a data da emissão do atestado; 

 
e) o Código Internacional de Doenças (CID), ou diagnóstico por 

escrito. 
 
§ 2º O requerimento de licença médica de que trata o inciso II, 

do ‘caput’ deste artigo, deve ser protocolado juntamente com o atestado, quando 
o servidor ou seu representante, será cientificado da data da realização da perícia 
médica pela Junta Médica Oficial. 

 
§ 3º Realizada a perícia pela Junta Médica Oficial, o laudo 

pericial será entregue a Secretaria Municipal de Administração-Departamento de 
Recursos Humanos, para registro e demais providências, devendo o servidor 
registrar seu ciente no referido laudo, Anexo II. 

 
Art. 7º A observância do disposto neste Decreto constitui dever 

do servidor, levando o seu descumprimento à aplicação das sanções disciplinares 
previstas na Legislação Vigente.  

 
Art. 8º O exame médico pericial deve ser pautado pelos 

ditames éticos da profissão, levando-se em conta que a relação perito/periciando 
não se estabelece nos mesmos termos da relação médico/paciente. 

 
§ 1º É vedado ao médico, na função de perito, divulgar suas 

observações, conclusões ou recomendações, fora do procedimento 
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administrativo, devendo manter sigilo pericial, restringindo as suas observações e 
conclusões ao laudo pericial, exceto por solicitação da autoridade competente. 

 
§ 2º É vedado ao médico, na função de perito, modificar 

procedimentos propedêuticos e/ou terapêuticos, salvo em situação de indiscutível 
perigo de vida ou perda de função fisiológica, devendo, neste caso, fundamentar 
e comunicar por escrito o fato ao médico assistente, devendo ainda declarar-se 
suspeito a partir deste momento. 

 
Art. 9º O médico na função de perito não deve aceitar qualquer 

tipo de constrangimento, coação, pressão, imposição ou restrição que possam 
influir no desempenho de sua atividade, que deve ser realizada com absoluta 
isenção, imparcialidade e autonomia, podendo recusar-se a prosseguir no exame 
e fazendo constar no laudo o motivo de sua decisão. 

 
Art. 10. O médico, na função de perito ou assistente técnico, 

tem o direito de examinar e copiar a documentação médica do periciando, 
necessária para o seu mister, obrigando-se a manter sigilo profissional absoluto 
com relação aos dados não relacionados com o objeto da perícia médico legal. 

 
§ 1º Poderá o médico investido nestas funções solicitar ao 

médico emitente do atestado, as informações e os esclarecimentos necessários 
ao exercício de suas atividades. 

 
§ 2º O Município deve garantir ao médico perito todas as 

condições para o bom desempenho de suas atividades, bem como o acesso aos 
documentos que se fizerem necessário, inclusive deles obter cópias, desde que 
com a anuência do periciando ou seu representante legal. 

 
§ 3º - Será instituído um espaço físico apropriado para a 

instalação da Unidade de Perícias médicas, os profissionais médicos habilitados, 
assistentes necessários, equipamentos médicos e hospitalares, de escritório, 
informática, softerware e outros meios necessários ao bom desenvolvimento das 
trabalhos de perícia médica.  

 
Art. 11. O assistente técnico tem o direito de estar presente e 

participar de todos os atos periciais. 
 
§ 1º É dever do perito e dos assistentes técnicos 

conferenciarem e discutirem o caso em exame, disponibilizando, um ao outro, 
todos os documentos sobre a matéria em discussão após o término dos 
procedimentos periciais e antes de protocolizarem os respectivos laudos ou 
pareceres. 

 
§ 2º A realização de todos os procedimentos periciais serão 

efetuados com data e hora marcadas. 
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Art. 12. O atestado ou relatório médico solicitado ou autorizado 
pelo paciente ou representante legal, para fins de perícia médica, deve conter 
apenas informações sobre o diagnóstico, os exames complementares, a conduta 
terapêutica proposta e as conseqüências à saúde do seu paciente.  

 
Art. 13. Além das atribuições acima compete ainda ao médico 

perito:  
I - Realizar perícias médicas avaliando a capacidade laborativa 

do segurado em relação à atividade funcional que o segurado exerce em seu 
trabalho;  

II - Realizar exames médicos para fins de licença médica, 
motivo de doença em pessoa da família e aposentadoria por invalidez; 

 
III - Realizar exames médicos periciais para concessão de 

licença médica ao servidor que em razão de patologia necessite de prazo, maior 
que 30 (trinta) dias de afastamento de suas atividades no serviço público 
municipal. 

 
IV - Realizar exames médicos para a concessão de 

aposentadoria por invalidez aos segurados que por motivo de doenças estejam 
incapacitados de exercer suas atividades de forma plena e pertinente, não sendo 
possível esperar recuperação com recursos terapêuticos disponíveis no momento; 
e readaptação de função; 

 
V - Solicitar a realização de exames complementares a 

avaliação médica; 
 
VI - Emitir laudo em formulário próprio; 
 
VII - Agendar a realização de perícias para a emissão de 

pareceres parciais e definitivos; 
 
VII - Realizar exames fora das unidades destinada à realização 

da perícia, quando segurado estiver internado ou incapacitado de locomoção por 
motivo de doença ou estando restrito ao leito; 

 
IX - Realizar perícia médica em segurado que recorreu de 

resultado emitido anteriormente; 
 
X - Elaborar relatório do exame médico pericial onde deve 

constar a história clínica do segurado, a data do início da doença, data do início 
da incapacidade assim como diagnóstico final; 

 
XI - Preencher laudo com o nome completo do segurado, 

identidade funcional e demais informações constantes no modelo de laudo próprio 
do Município; 
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XII - Emitir pareceres em Juntas Médicas; 
 
XIII - Elaborar pareceres, informes técnicos e relatório, 

realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas 
para a implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua 
área de atuação; 

 
XIV - Participar das atividades administrativas, de controle e de 

apoio referentes à sua área de atuação; 
 
XV - Participar das atividades de treinamento e 

aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou 
ministrando aulas e palestras, afim de contribuir para o desenvolvimento 
qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; 

 
XVI - Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com 

unidades administrativas do Município e outras entidades públicas e particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações 
e/ou problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando e discutindo 
trabalhos técnicos-científicos, para fins de formação de diretrizes, planos e 
programas afetos ao bom desempenho e desenvolvimento da Unidade de Perícia 
Médica do Município; 

 
XVII - Realizar outras atribuições compatíveis com sua 

especialização profissional. 
 
Art. 14. O médico, na função de perito nomeado, faz jus a uma 

ajuda de custo, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por perícia realizada, sendo 
limitado à quantidade máxima de 120 (cento e vinte) perícias/mês. 

  
Parágrafo único. O Deslocamento de técnicos de enfermagem 

da Secretaria Municipal de saúde para a Unidade de Perícia Médica ensejará o 
pagamento de Insalubridade nos termos regulamentares para este adicional. 
 

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato 
Grosso, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e onze, 35º 
aniversário de Emancipação Político-Administrativa. 

 
 

Miguel Romanhuk  
 Prefeito Municipal em Exercício  

 
Edirson José Oliveira  

Secretário Municipal de Administração 
 

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: 
www.tangaradaserra.mt.gov.br 
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ANEXO I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT 

 
REQUERIMENTO DE LICENÇA MÉDICA - PROTOCOLO Nº.________ 

 
(Deve acompanhar obrigatoriamente o atestado médico, com os requisitos do Decreto Municipal nº ........, de 
...................) 
 
Campos a serem preenchidos pelo servidor 

NOME MATRÍCULA 
 
 
 

 

 
SETOR DE LOTAÇÃO CARGO SEXO 

 
(   ) M          (    ) F 

ENDEREÇO RESIDENCIAL TELEFONE 
 
 

 
Requer que lhe seja concedida licença para: 
(    ) Tratamento da própria saúde  
(    ) Gestação/aborto/parto 
(    ) Acompanhamento pessoa da família, a seguir identificada: 
 
Nome___________________________________________________________________
______ 
Grau de Parentesco: 
_____________________________________________________________ 
Fone:___________________________________________________________________
______ 
Endereço Residencial: 
___________________________________________________________ 
 
Tangará da Serra-MT _____/_______/________ 
______________________________________ 
                                                                                              Assinatura do Servidor 
 
Campos a serem preenchidos obrigatoriamente pela chefia imediata do servidor 
Relatório da chefia para a perícia médica 
(preenchimento obrigatório, mesmo que 
seja com “nada a declarar”). 
 

Último dia de trabalho do servidor 
___/____/______ 

_______________________________ 
Carimbo e Assinatura Chefia Imediata 

 
 
A PERÍCIA MÉDICA SERÁ REALIZADA NO DIA ______/ ________/ _________ 
 
 
Ciente do Servidor: __________________________ 
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ANEXO II 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT 
 

LAUDO MÉDICO 
 

Campos a serem preenchidos pela Unidade de Perícia Médica: 
NOME MATRÍCULA 

 
 
 

 

 
SETOR DE LOTAÇÃO CARGO SEXO 

 
(   ) M          (    ) F 

ENDEREÇO RESIDENCIAL TELEFONE 
 
 

 
Examinado o(a) Servidor(a), a Junta Médica emite parecer no sentido de: 

(   ) Indeferir a petição do servidor 

(   ) Conceder a Licença para: 

 Tratamento de saúde: _______(______________) dias, a partir de ____/____/_____ , 

devendo o(a) Servidor retornar a exame no dia ____/_______/______, para nova 

avaliação pela Junta Médica. 

 Licença por doença em pessoa da família: _______(________) dias, a partir de 

____/____/_____ 

Licença à ( ) gestante / ( ) adotante por _____ ( ____________) dias, a partir de 

____/____/_____. 

________________________      ________________________              

_______________________ 

CRM n°.                                             CRM n°.                                             CRM n°. 

 
Tangará da Serra-MT ............ de ....................de .................... 
 
 
 
Ciente do Servidor: __________________________ 


