
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO

PROCURADOR-CHEFE REGIONAL

ORDEM DE SERVIÇO PRR4 Nº 9, DE 20 DE AGOSTO DE 2008.

O  PROCURADOR  REGIONAL  DA  REPÚBLICA,  CHEFE  DA
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria PGR nº. 358, de 02 de junho de 1998 e

- considerando  que  a  rotina  de  validação  de  atestados  médicos
apresentados pelos servidores do Ministério Público Federal, regulada pela
Portaria PGR n.º 488, de 24 de agosto de 2004, carece de adaptação a esta
Procuradoria Regional inclusive para a proteção à privacidade do servidor e
ao dever do Administrador em gerir com eficiência o serviço público.

- considerando  que  a  referida  Portaria  estabelece  que  os  atestados
médicos  referentes  aos  afastamentos  por  motivo  de  saúde,  assim  como
atestados  de  comparecimento  para   consultas  médicas  ou  realização  de
exames complementares devem ser encaminhados à chefia imediata.

- considerando  que  a  sistemática  de  encaminhamento  de  atestados
médicos fere a proteção à privacidade do servidor acometido de doenças ou
carente de cuidados médicos.

- considerando que a Procuradoria Regional da República da 4ª Região
conta  com  serviço  de  saúde,  dispondo  de  profissional  apto  a  avaliar
prontamente os atestados apresentados com a devida retidão.

DETERMINA:

I) Compete ao  Serviço Médico da Procuradoria Regional da República
da 4ª Região comunicar o afastamento ou a ausência à Chefia do
servidor e à Divisão de Recursos Humanos.

II) O servidor afastado por atestado médico, por período não superior a
30 (trinta) dias, deverá comunicá-lo, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro)  horas,  e  apresentá-lo,  no  prazo  de  3  (três)  dias  úteis,  ao
Serviço  Médico  da  Procuradoria  Regional  da  República  da  4ª
Região.

III) Havendo impossibilidade física de apresentar o atestado médico ao
Serviço  Médico  da  Procuradoria  Regional  da  República  da  4ª
Região,  o  atestado  poderá  ser  entregue  por  terceiro  ou,  ainda,
enviado  por  fax,  com  o  dever  de  apresentação  posterior  do



documento original para as providências de que trata o item II desta
Ordem de Serviço.

IV) As  ausências  ao  serviço  para  consultas  médicas  ou  realização  de
exames complementares deverão ser comprovadas junto ao Serviço
Médico da Procuradoria  Regional  da República  da 4ª  Região por
atestado de comparecimento.

Porto Alegre, 20 de agosto de 2008.

HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS

Publicada no BSMPF, Brasília, DF, p. 48, 2. quinzena ago. 2008.

http://bibliotecadigital.mpf.mp.br/bdmpf/bitstream/handle/11549/7249/BSMPF_160808.pdf?sequence=1&isAllowed=y

