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DECRETO Nº 2714/2021. 

ALTERA O DECRETO Nº 2532/2018 QUE 

REGULAMENTA O PROCEDIMENTO DE 

ENTREGA DE ATESTADO MÉDICO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 

 

MARCELO LUIS KROLOW, Prefeito do Município de Cristal, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso das atribuições que lhe confere o artigo 54, inciso IV da Lei Orgânica do Município, 

  

 

DECRETA: 

Art. 1º - Altera o art. 1º do Decreto nº 2532/2018, que passa a viger com a seguinte redação:  

 

            Art. 1º 1 Os atestados médicos para serem aceitos como comprovação da ausência ao serviço, bem 
como para concessão de licença deverão estar devidamente identificados com o CID da doença e CRM do 
profissional, observando os seguintes procedimentos:  

          I - especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação do 

paciente;  

        II - registrar os dados de maneira legível;  

       III - as datas de atendimento, início da dispensa e emissão do atestado não poderão ser 

retroativas e deverão coincidir; 

      IV - caso o paciente opte pela omissão do CID da doença, deverá o profissional médico 

explicitamente essa escolha no documento; 

     V - identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou numero de registro no 

Conselho Regional de Medicina. 

     

   Parágrafo único Atestados médicos por tempo indeterminado não serão aceitos. 

 

Art. 2º - Os atestados médicos que não atenderem aos requisitos e prazos estabelecidos neste Decreto 

não serão admitidos. 

 

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o art. 1º do Decreto 2532/2018.  

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cristal, 

17 de fevereiro de 2021. 

 

MARCELO LUIS KROLOW, 

Prefeito Municipal. 

 

Registre-se e publique-se, 

 

JULIANO GUERREIRO DA SILVA 

Secretário Municipal - SMARH. 


