
 

 

Av. Pajé, s/n - Praça Melvin Jhones

CEP: 78.820-000, Jaciara-MT                 

PORTARIA INTERNA SMS Nº 00

 

A Secretária Municipal de Saúde de Jaciara, 

MORAES, no uso de suas atribuições legais,

 

 RESOLVE: 

 

 

Art. 1º - ESTABELECER

dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara:

 

§ 1º Os atestados médicos deverão ser entregues para a coordenação e/ou chefia 

imediata do servidor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da emissão do mesmo

desconsiderando para esse prazo

§ 2º Ao receber um atestado a chef

formalmente o mesmo

Saúde de Jaciara. 

§ 3º No caso de incapacidade do servidor

atestado no prazo de 24 horas 

da Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara

saude@jaciara.mt.gov.br

§ 4º Atestados médicos com o período de afastamento maior do que 15 (quinze) dias 

serão encaminhados para perícia da 

Social dos Servidores de J

§ 5º Apenas serão considerados

carimbados e legíveis.

 

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação.

 

 

 

 
 

   

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 

hones – Centro                                                  (66)3461-1

                                                                                  www.jaciar

PORTARIA INTERNA SMS Nº 004/2020 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020

A Secretária Municipal de Saúde de Jaciara, SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE 

no uso de suas atribuições legais, 

ESTABELECER o fluxo para entrega e encaminhamento dos atestados médicos 

dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara: 

atestados médicos deverão ser entregues para a coordenação e/ou chefia 

or no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da emissão do mesmo

desconsiderando para esse prazo sábados, domingos, feriados e pontos facultativos

2º Ao receber um atestado a chefia/coordenação deverá imediatamente

o mesmo ao setor de recursos humanos da Secretaria Municipal de 

No caso de incapacidade do servidor ou seu representante 

atestado no prazo de 24 horas o mesmo deve informar ao setor de recursos humanos 

Secretaria Municipal de Saúde de Jaciara sobre o fato pelo e

saude@jaciara.mt.gov.br ou outra forma oficial. 

º Atestados médicos com o período de afastamento maior do que 15 (quinze) dias 

serão encaminhados para perícia da PREV-JACI (Fundo Municipal 

Social dos Servidores de Jaciara). 

º Apenas serão considerados válidos os atestados originais, devidamente assinados, 

carimbados e legíveis. 

Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação. 

Jaciara-MT, 21

 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 

1396 e 3461-1055 

w.jaciara.mt.gov.br 

SETEMBRO DE 2020 

SUELY CRISTINA CASTRO DA SILVA DE 

o fluxo para entrega e encaminhamento dos atestados médicos 

atestados médicos deverão ser entregues para a coordenação e/ou chefia 

or no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da emissão do mesmo, 

domingos, feriados e pontos facultativos. 

imediatamente encaminhar 

Secretaria Municipal de 

 em fazer a entrega do 

o mesmo deve informar ao setor de recursos humanos 

sobre o fato pelo e-mail 

º Atestados médicos com o período de afastamento maior do que 15 (quinze) dias 

Municipal de Previdência 

os atestados originais, devidamente assinados, 

 

MT, 21 de setembro de 2020. 


