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Lei nº 1.140/2013 
 
Regulamenta a concessão da licença saúde aos 
servidores do Município e pensionistas e dá outras 
providências. 

 
MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1° Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com 

base em atestado médico de profissional vinculado ao Município, (concursado, contratado ou prestador 

de serviço), sem prejuízo da remuneração a que fizer jus, até o limite de 15 (quinze) dias. 

§ 1° O atestado médico, para fins de licença saúde, deverá constar: 

 I – a identificação do servidor e do profissional emitente do atestado; 

II – o respectivo registro dos profissionais no conselho de classe; 

III – o código da Classificação Internacional de Doenças – CID  

IV – a conclusão da avaliação;  

V – o tempo provável e/ou necessário para o afastamento. 

§ 2° Na falta de qualquer dos elementos estabelecidos no § 1°, o atestado será considerado 

inubsistente, não podendo ser aceito para comprovação da licença saúde. 

§ 3º Excepcionalmente e mediante concordância do Secretário Municipal a que estiver vinculado 

o servidor, poderá ser aceito atestado de médicos não vinculados ao Município, (concursado, contratado 

ou prestador de serviço), devendo a situação excepcional ser devidamente comprovada. 

Art. 2º Nas licenças concedidas dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra, desde que em 

virtude da mesma doença, fica o Município desobrigado do pagamento 15 (quinze) dias, do 
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afastamento, que, neste caso, correrão à conta do regime de previdência a que estiver vinculado o 

servidor. 

Art. 3º O atestado médico deverá ser apresentado pelo interessado ao Departamento de Pessoal 

do Município no prazo máximo de 2 (dois) dias contados da data do início do afastamento do servidor. 

Art. 4° A não apresentação do atestado no prazo estabelecido, ou a falta de qualquer dos 

elementos estabelecidos na presente lei, caracterizarão falta injustificada ao serviço. 

Art. 5° Ao(s) profissional(is) responsável(is) pela elaboração do atestado, bem como aos 

servidores do Departamento de Pessoal compete preservar o sigilo e a segurança das informações nele 

constantes. 

Art. 6° Ter-se-ão como válidas, para efeito da concessão da licença de que trata esta Lei, 

também as inspeções realizadas por odontólogos vinculados ao Município, (concursado, contratado ou 

prestador de serviço), nos termos do que dispõe a Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 

1.658/2002.  

Parágrafo único. Aplica-se ao odontólogo a mesma regra estabelecida no §3º do art. 1º desta 

Lei. 

Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e treze. 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e Publique-se 

 
Aurio André Coser 

Secretário Municipal de 
Administração e Finanças 


