
 

 

 

PORTARIA Nº 015/2021, DE 07 DE JANEIRO DE 2021 
 

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO E          

DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA HOMOLOGAÇÃO DE LICENÇA E         

ATESTADO, QUE GERAM AFASTAMENTO DE SERVIDORES DE SUAS        

ATIVIDADES TRABALHISTAS. 
 

O Exmo. Sr. LEI FERREIRA PINTO, Prefeito Municipal de Alenquer em exercício, no uso de               

suas atribuições legais; 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Nomear a médica DRA. EDIZANGELA MARINHO MAIA e a Psicóloga DRA.             

ALESSANDRA ATHIAS MESQUITA, para compor a junta médica oficial do município, com a             

finalidade de homologar e licenciar todos os atos atinentes à saúde dos servidores efetivos e               

contratados que acarretarem afastamentos de suas atividades profissionais e emitir atestados           

admissionais. 
 

§ 1º Para a homologação de atestados que gerem afastamento acima de 04 (quatro) dias,               

o servidor deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento por um dos               

profissionais acima, de acordo com a especificidade da doença. 

 

§ 2º Em caso de afastamentos superiores à 15 (quinze) dias, o servidor deverá agendar               

perícia médica junto a Agência do INSS local para os procedimentos de auxílio doença. 

 

§ 4º Para o efeito de homologação de atestados ou licenças, não terá efeito retroativo,               

devendo o servidor acometido de doença que impeça o seu trabalho, procurar um dos membros da                

junta médica acima para homologação de seu atestado. 
 

§ 5º Caso o Servidor não apresente no prazo pré-fixado no Parágrafo Quarto ou não               

procure a Junta acima nomeada para a homologação, o atestado ou licença terão seus efeitos               

negados diante das ações trabalhistas, ficando no prejuízo de seus vencimentos, os dias não              

trabalhados. 
 

§ 6º Nesse atestado deverá constar somente o CID-10, em que o médico da homologação               

possa julgar, ficando a critério da junta de homologação a concessão ou não de sua aprovação. 
 

§ 7º Deverá ser homologado todo atestado médico superior a 04 (quatro) dias de              

afastamento para tratamento de saúde. 

 

§ 8º Quando o servidor apresentar mais de 01 (um) atestado durante um período de 30                

(trinta) dias, independentemente do prazo de afastamento, o mesmo deverá ser homologado por             

um dos médicos nomeados. 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as              

disposições em contrário. 
 

Dê ciência; registre-se; publique-se e cumpra-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alenquer, em 07 de janeiro de 2021. 

 

 

 

LEI FERREIRA PINTO 

Prefeito Municipal de Alenquer em exercício 

 

Publicado na Secretaria municipal de Administração na mesma data. 

 

 

 

ADENILSON CARNEIRO SOARES 

Secretário municipal de Administração 

 

Praça Eloy Simões N.º 751 – Centro - Alenquer-Pará  
CEP. 68200-000 3526-1496, 3526-1119 e 3526-1122 

 
 
 
 
 

 
Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de Alenquer 
Poder Executivo 

CNPJ nº 04.838.793/0001-73 


