
SEÇÃO IV 
Da Licença para Tratamento de Saúde 

 
Art. 229. Será concedida ao servidor licença para tratamento de 
saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem 
prejuízo da remuneração a que fizer jus. 
 
Art. 230. A Inspeção para fins de licença para Tratamento de Saúde 
será feita pelo Médico Assistente do órgão da Previdência Estadual ou 
por Junta Médica Oficial, conforme se dispuser em regulamento. (Nova 
redação dada pela LC 12/92) 

Redação original. 
Art. 230 Para licença até 15 (quinze) dias, a inspeção será 
feita pelo médico assistente do órgão da previdência estadual, 
se por prazo superior, por junta médica oficial. 

 
§ 1º Sempre que necessário,a inspeção médica será realizada na 
residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se 
encontrar internado. 

 
§ 2º Inexistindo médico do órgão ou entidade no local onde se 
encontra o servidor, será aceito atestado passado por médico 
particular. 
 
§ 3º No caso do parágrafo anterior, o atestado só produzirá efeitos 
depois da homologação pelo setor médico do respectivo órgão ou 
entidade. 
 
§ 4º No caso de não ser homologado a licença, o servidor será 
obrigado a reassumir o exercício do cargo, sendo considerado, como 
de faltas justificadas, os dias em que deixou de comparecer ao serviço 
por esse motivo, ficando, no caso caracterizado a responsabilidade do 
médico atestante. 

 
§ 5º Será facultado à administração, em caso de dúvida razoável, 
exigir inspeção, por junta médica oficial. 

 
Art. 231. Findo o prazo de licença, se necessário, o servidor será 
submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao 
serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. 



 
Art. 232. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao 
nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões 
produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou quaisquer 
das doenças especificadas no art. 213, parágrafo 1º. 

 
Art. 233. O servidor que apresente indícios de lesões orgânicas ou 
funcionais será submetido à inspeção médica. 

 
Art. 234. Será punido disciplinarmente o servidor que se recusar à 
inspeção médica, cessando os efeitos da pena logo que se verifique a 
inspeção. 


