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Câmara Municipal de Vereadores de Feliz-RS, Sala da Comissão de Constituição, 

Justiça e Orçamento, 25 de maio de 2017. 

 

EMENDA ADITIVA AO PROJETO 

DE LEI Nº 065/2017, QUE “ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 

FELIZ.” 

 

Senhor Presidente, 

 

Os vereadores abaixo assinados, no uso das atribuições que lhes são conferidas 

pelo Regimento Interno da Casa, e forte no artigo 172, INCISO III, do mesmo diploma, vem 

apresentar as seguintes emendas modificativas: 

 

 

- FICAM RENUMERADOS OS PARAGRAFOS 1º A 5º E ACRESCENTADO O 

PARAGRÁFO 6º AO ARTIGO 92 DO PROJETO DE LEI Nº 065/2017, PASSANDO A TER 

A SEGUINTE REDAÇÃO: 

 

Art. 92 [...] 

§ 1º Ficará sob a responsabilidade do Município o pagamento da Licença para 
Tratamento de Saúde. 

§ 2º As consultas médicas de rotina, de avaliação ou preventivas e exames de 
saúde não são consideradas como licença para tratamento de saúde. 

§ 3º As consultas médicas de avaliação e os exames de saúde decorrente de 
acidente em serviço ou doença grave, contagiosa ou incurável são consideradas como 
licença para tratamento de saúde. 

§ 4º  Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, 
direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação 
funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o 
trabalho. 

 § 5º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o 
§ 3º, tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia 
irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose 
anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); 
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síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; hepatopatia e contaminação por 
radiação, com base em conclusão da medicina especializada. 

§ 6º A inspeção de saúde oficial será regulamentada por Decreto, sendo que o laudo 

médico não se referirá ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões 

produzidas por acidente em serviço ou qualquer das doenças especificadas no § 5º. (NR) 
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JUSTIFICATIVA: 
As mudanças apresentadas levam em conta o que consta no Estatuto Dos 

Servidores Públicos Federais e a Resolução nº 1.819/2007 do Conselho Nacional de 
Medicina. 
 
 

  Sala das Sessões, em 25 de maio de 2017.  

                 

 

   

Jorge Zimmer  Joseane Hahn Marcelo Antonio Muller Valdecir Kronitsky 
Vereador PT  Vereador PDT  Vereador PP   Vereador PP 
 

 

 

 


