
 

 

LEI Nº 018 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

Altera o artigo 32 da Lei 010/2018 (Plano de Cargos e 
Carreira dos Servidores da Educação), acrescenta o 
artigo 32-A e da outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Lago Verde – MA, Estado do Maranhão, faz saber a todos os 

seus habitantes que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º O artigo 32 da Lei 010 de 21 de dezembro de 2018 passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 32º Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde, 

a pedido ou de ofício, com a apresentação do laudo médico, sem 

prejuízo da remuneração a que fizer jus nos primeiros 15 dias seguintes 

à concessão da licença. 

§ 1º Nos casos de licença médica acima de 15 (quinze) dias, deverá o 

servidor requerer e comparecer à Perícia Médica do INSS, para ser 

submetido à perícia. 

§ 2º Findo o prazo da licença, o servidor deverá ser submetido a nova 

inspeção médica, novamente a cargo do INSS, que concluirá pela volta 

ao serviço, pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria. 

§ 3º A licença será concedida até o limite máximo de 24 (vinte e quatro) 

meses.” 

 

Art. 2º Fica acrescido a Lei Municipal 010/2018, Plano de Cargo e Carreira dos 

Servidores da Educação, o artigo 32-A com a seguinte redação: 

 

Art. 32º-A A licença que trata o artigo anterior, será paga da seguinte 

forma: 



 

 

I – Os primeiros 15 dias a cargo da prefeitura municipal e; 

II – Findo o prazo do inciso anterior, a cargo do INSS a requerimento do 

Servidor.” 

 

 Art. 3º Quem estiver, no momento da publicação desta Lei, sob gozo da 

referida Licença, deverá imediatamente, nos 15 dias subsequentes, submeter-se a 

perícia médica do INSS. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Prefeito Joaquim Pinto de Oliveira, 

Gabinete do Prefeito Municipal de Lago Verde – MA, em 16 de novembro de 2021. 

 

 

 
 
 

ALEX CRUZ ALMEIDA 
 Prefeito Municipal 


