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LEI Nº. 034/2015 
09/07/2015 

SÚMULA: Altera a redação do art. 88 da Lei 
Municipal nº. 030/2004 do Município de Laranjeiras do 
Sul, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais. 

 A Prefeita Municipal de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições torna público que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte 
Lei: 

 Art. 1º. O Art. 88 da Lei Municipal nº 030/2004, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

  “Art. 88. A licença superior a 15 (quinze) dias consecutivos, ou 
alternados num mesmo mês, dependerá de perícia médica realizada por 
perito designado pelo Município. 

  §1º. O servidor deve dirigir-se ao Departamento de Recursos Humanos 
nas primeiras 24 horas em que receba o atestado médico, submetendo-
se à perícia. 

  §2º. Caso o servidor esteja hospitalizado ou impossibilitado de 
locomover-se, deverá encaminhar o atestado ou documentos 
comprobatórios através de portador ao Departamento de Recursos 
Humanos, que determinará as diligências cabíveis com o fito de 
realização da perícia médica. 

  §3º. O número de dias de afastamento necessários para o tratamento 
de saúde será determinado pelo perito designado pelo Município, não 
sendo vinculante o contido no atestado exarado pelo médico particular 
do servidor. 

  §4º. Entendendo necessário, o profissional designado pelo Município 
poderá determinar nova perícia, ocasião em que poderá ser 
estabelecido novo período de afastamento”. 

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

Gabinete da Prefeita Municipal, 09 de julho de 2015. 

 

 

SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ 
Prefeita Municipal 
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