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D E C R E T O N º 225 – DE 27 DE JUNHO DE 2018  
 
“DISPÕE SOBRE: ESTABELECEM NORMAS, PROCEDIMENTOS 
RELATIVOS À APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS PARA 
FINS DE AFASTAMENTOS E FALTAS DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS” 
                                                   

 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira – 
MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que são 
conferidas pela Lei Orgânica do Município, expede o seguinte ato: 

CONSIDERANDO o volume de afastamentos e faltas, mediante a 
apresentação de atestados médicos que demandam diariamente no Setor 
de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal; 

CONSIDERANDO a necessidade premente de a Administração Publica 
Municipal tomar as medidas necessárias para melhor avaliar as reais 
condições de saúde de seus servidores, através da competente avaliação 
médica; 

 CONSIDERANDO que essa inspeção médica deve ser de cunho oficial; 

CONSIDERANDO que esses afastamentos trazem prejuízos ao erário 
público e, principalmente, para aqueles de prestação de serviços públicos 
essenciais e; 

CONSIDERANDO finalmente, que é obrigação da Administração Publica 
zelar pela melhoria na qualidade de seus sérvios públicos oferecidos a 
população em geral,  

DECRETA: 
 

CAPITULO I 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 1º - Fica estabelecido por este decreto, normas e procedimentos 

relativos à apresentação de atestados médicos para fins de afastamentos e 

faltas dos servidores públicos.  

 

CAPITULO II 

DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMILIA 

 

Art. 2º - Somente será deferida a licença por motivo de doença em pessoa 

da família se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder 

ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo, nos termos do § 

1º do art.129 da LC 002/94. 

 

Art. 3º - Para fins de licença de que trata o art. 2º, caberá ao servidor: 

 

I- Informar por escrito ao superior imediato com antecedência 

mínima de 24(vinte e quatro) horas; 

II- Apresentar atestado médico constando o dia e horário da 

consulta e número do CID, de forma legível, atestando ainda a 

necessidade de acompanhamento do enfermo por pessoa da 

família.  

 

                   CAPÍTULO III 

ABONO DE FALTA PARA LEVAR FILHO MENOR DE 16 ANOS OU COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS, O CÔNJUGE E/OU COMPANHEIRO AO 
MÉDICO. 
 
Art. 4º “A ausência do servidor por período de até 5 (cinco) dias para levar 
o filho menor de 16 (dezesseis) anos ou com necessidades especiais, o 
cônjuge e/ou companheiro ao médico, será concedida sem prejuízo da sua 
remuneração.” 
 
§ 1º. A ausência remunerada de que trata o caput somente será autorizada 
duas vezes por semestre, considerando para todos os fins a consulta e o 
respectivo retorno ao médico dentro do período de 30 (trinta) dias. 
 
§ 2º. A comprovação será mediante a apresentação de atestado médico de 
acompanhamento, ao superior imediato, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas. 
 
§ 3º. O Atestado médico deverá constar obrigatoriamente o dia e horário da 
consulta e o número do CID, de forma legível. 
 
§ 4º. A ausência remunerada de que trata o caput será autorizada ao 
servidor para cada filho que levar ao médico 
 
 
Art. 5º O atestado de acompanhante de que trata o art.4º deste decreto, 
por período superior a 5 (cinco) dias e até 10 (dez) dias será sem 
remuneração, considerado, entretanto, como justificada a ausência do 
servidor, e, remunerado, desde que o servidor apresente o atestado 
médico ao Superior Imediato, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 

CAPITULO IV 

DA FALTA DO SERVIDOR 

Art. 6º. Para os casos de atestado médico para afastamento por período 
de 01(um) dia, caberá ao servidor apresentá-lo ao seu superior imediato, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de se considerar a 
ausência como falta injustificada. 

§ único. O atestado médico deverá constar obrigatoriamente o dia e horário 
da consulta e o número do CID, de forma legível. 

CAPITULO V 

AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE 

Art.7º. O servidor que por motivo de saúde estiver impossibilitado para o 
exercício do cargo por período de até 30 (trinta) dias informará por escrito 
ao seu superior imediatamente à ocorrência de problemas de saúde que 
demande a referida licença. 

I- Entregar o atestado médico constando o dia e 
horário da consulta e do CID, de forma legível, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 

II- Nos casos de internação do servidor, a 
comunicação de que trata o caput, poderá ser 



 
 

 
2/3 

 
 

ANO VI  N° 1500 – Sexta  Feira  29  de Junho de 2018 

realizada por pessoa da família e o prazo de 
entrega do atestado médico será de 48 (quarenta 
e oito) horas a contar da alta médica 

 
III- Exigir cópia do atestado com recebimento do 

superior imediato onde deverá obrigatoriamente 
constar dia e horário da entrega (protocolo de 
entrega). 

 
 

CAPITULO VI 

 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 8º. O servidor que apresentar dentro de 60 (sessenta) dias atestados 
médicos de formas descontinua, ainda que não se trate da mesma doença, 
somados os períodos e quando atingirem os primeiros 15 (quinze) dias, 
estes serão pagos pela Prefeitura Municipal, o restante dos dias ficará a 
cargo da Previdência Social (INSS) para funcionários temporários e ao 
Instituto de Previdência Social (PREVIARAL) para servidores efetivos. 
 
 
Art. 9º. Indeferido o benefício de auxílio-doença pelo perito do órgão 
competente, os dias serão computados como falta justificada, mas sem 
remuneração, cabendo ao servidor retornar as suas atividades de imediato. 
 
Art.10º. O não atendimento pelo servidor as normas estabelecidas neste 
Decreto ensejará o indeferimento do pedido pala Administração Municipal. 
 
Art.11º. Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
     
 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
      
 Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 
D E C R E T O  Nº 226 - 28 DE JUNHO 2018 

 
 
“ESTABELECE O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO NAS 

REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, NA DATA QUE MENCIONA” 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de 

Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei 

Orgânica do Município... 

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º - FICA ESTABELECIDO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO nas 

Repartições Públicas deste Município de Aral Moreira-MS, em decorrência 

ao Jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol de 2018 ( 

Brasil e México -10h00). 

 

Parágrafo Único – o atendimento ao Público no dia 02 de Julho de 

2018(segunda-feira),  será a partir das 14h00m às 17h30.  

 

Artigo 2º - O disposto no Artigo anterior, não se aplica aos serviços 

considerados essenciais, tais como: Hospital Municipal e Maternidade 

Santa Luzia e coleta de lixo. 

 

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação, 

revogada as disposições em contrário. 

     
 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
         Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
 

 
P O R T A R I A   Nº 445 – 27 DE JUNHO DE 2018 

 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 
 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE LICENÇA 

MATERNIDADE a Funcionária CRISTIANE APARECIDA DA ROSA 

FABRICIO, ocupante do cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme atestado Médico em anexo, retroagindo 

seus efeitos a partir de 18/06/2018. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

 
   ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
            Prefeito de Aral Moreira-MS. 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 
      
                    

P O R T A R I A   Nº 446 – 27 DE JUNHO DE 2018 
 
 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito Municipal de Aral Moreira, 
Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições Legais... 
 
R E S O L V E: 
 
Artigo 1º - CONCEDER 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE LICENÇA 

MATERNIDADE a Funcionária ADIRLÉIA MATOSO CABREIRA, ocupante 

do cargo de Técnica de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de 

Saúde, conforme atestado Médico em anexo, retroagindo seus efeitos a 

partir de 20/06/2018. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogam-se 

as disposições em contrário. 

     
 ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
           Prefeito de Aral Moreira-MS. 
 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
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P O R T A R I A  Nº 447 -  27 DE JUNHO DE 2018 
 
ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA, Prefeito de Aral Moreira, Estado de 

Mato Grosso do sul, no uso de suas atribuições Legais... 

 

R E S O L V E: 

 

Artigo 1º - DESIGNAR a Funcionária DILMA DE SANTANA, ocupante do 

cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de 

Administração, para exercer suas atribuições de Administrador Local do 

Sistema e-Ouv Municípios, nos termos do art. 2º da Portaria nº 

1866/29/08/2017, contados a partir de 25/06/2018. 

 

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data, revogada as 

disposições em contrário. 

 

    
       ALEXANDRINO ARÉVALO GARCIA 
                                         Prefeito Municipal 

 
Registra-se, Publique-se, Cumpra-se. 
 
 
 

CAMARA MUNICIPAL 
 

PORTARIA Nº 707/2018 
 

JUNEI CARLOS MACHADO, Presidente da Câmara Municipal de Aral 
Moreira, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE: 

Artigo 1º- Estabelecer o período de funcionamento da Câmara 

Municipal, no recesso parlamentar, da seguinte forma:  

 

                    - De 02 à 13/07/2018 – não haverá expediente; 

                      - De 16 à 31/07/2018 – o expediente será das 08 

às 11 horas; 

                       - A partir de 1º de agosto de 2018, a Câmara 

Municipal, retornará ao expediente normal, ou seja, das 07h30min às 

13 horas. 

 

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
                    Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de 

Aral Moreira-MS, 28 de junho de 2018.   
 

 
Junei Carlos Machado 

Presidente 
                (assinatura no original) 

 
Registra-se. Cumpra-se.  Publique-se.       
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