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Dispõe sobre a regulamentação do afastamento 

do servidor público municipal em razão da 

apresentação de atestado médico. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU — CE, no uso de suas atribuições legais e da 

competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município e, 

CONSIDERANDO que os servidores públicos do Município de Tururu são regidos 

pelo Regime Geral da Previdência Social - RGPS; 

CONSIDERANDO que o Decreto n2  3.048/1999, o qual aprova o Regulamento da 

Previdência Social, dispões em seu Artigo 75, §42: "Se o segurado empregado, 

por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante quinze dias, retornando à 

atividade no décimo sexto dia, e se dela voltar a se afastar dentro de sessenta 

dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio 

doença a partir da data do novo afastamento." 

DECRETA: 

Art. 1 — Quando o servidor se afastar por um período superior a 15 (quinze) 

dias dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do retorno a 

atividade, o Município será responsável apenas pelo pagamento dos 15 

(quinze) primeiros dias de afastamento. 

Art. 22 - Se a soma dos dias de afastamento pela mesma enfermidade, 

ultrapassar os 15 (quinze) dias, durante o período de 60 (sessenta) dias, o 

servidor deverá se dirigir ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, para 

perícia médica e possível recebimento do auxílio-doença. 

Art.32  — O atestado prevendo afastamento de 03(três) ou mais dias, emitido por 

médicos particulares, hospitais e clínicas, públicos ou privados, deverá ser 

homologado por médico auditor do Município, até o primeiro dia de retorno, 

sob pena de não reconhecimento, exceto quando emitido por profissional 

médico lotado junto a Secretaria de Saúde do Município, médico perito do INSS, 

ou médico da Superintendência Regional do Trabalho - SRT. 
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Art.4 - O não atendimento das determinações emanadas neste Decreto 

acarretará a anotação da falta, por ausência injustificada ao trabalho, e o 

conseqüente desconto na folha de pagamento. 

Art. 52  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE TURURU - CE, AOS 02 
JANEIRO DE 2019. 
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