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Portaria Conjunta GABEXC/SEMUS nº 072 /2022.                       

                                                                                      São Miguel do Tocantins, 30 de agosto de 2022. 

   

              “Institui Junta Médica Oficial do Município 
de São Miguel do Tocantins e dá Outras 
Providencias. ”   

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL, Senhor ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA e a Gestora do Fundo 
Municipal de Saúde Senhora EUDILENE FLORENCIO DA SILVA do Município de São Miguel do 
Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no art. 
95, inciso IX, da Resolução nº 14/2020, de 14 de dezembro de 2020, que promulgou a Lei Orgânica do 
Município de São Miguel do Tocantins/TO, e o previsto no disposto da Lei Municipal nº 116/2017, 
 
RESOLVEM: 
 
Art. 1º - Fica instituída a JUNTA MÉDICA OFICIAL do município de São Miguel do Tocantins, que será 
composta pelos seguintes profissionais designados: 
 
I – Profissionais de Medicina: 
 

a) RODRIGO TELES DE MEDEIROS MELO – Clinico Geral CRM nº 003082-TO, Medicina do Trabalho RQE nº 5086; 
CPF nº 023.325.803-52 
 

a) RICARDO VIANA DA MOTA – Clinico Geral CRM nº 4467-TO; 
CPF nº 020.413.473-09 
 

b) FELIPE SOARES NOBREGA - Clinico Geral CRM nº 004244 –TO, Psiquiatria RQE nº 2262/2366. 
CPF nº 005.409.333-33 

 
II – Profissionais de Odontologia: 
 

a) APARECIDA COSTA DA SILVAM - Odontóloga CROMA- CD - 07894; 
     CPF nº   051.519.481-64 
 

b) ANDRE RIBEIRO DE ASSUNÇÃO ANCHIETA - Odontólogo CROTO – CD -3554; 
     CPF nº 051.275.811-59 
 
c) HIASMYN DA SILVA MOURÃO - Odontóloga CROMA – CD- 5687. 

CPF nº 043.251.693-00 
 

§1º - A atuação na junta médica não será remunerada, devendo ser realizada dentro da carga horária e 
horário de expediente normal do servidor designado;  
 
§2º - Entende-se por médico perito e/ou avaliador o profissional especializado, com a atribuição de 
pronunciar-se conclusivamente sob condições de saúde e capacidade do examinado, para fins de 
enquadramento na situação legal pertinente; 
 



 

 

ESTADO DO TOCANTINS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS 

GABINETE DO PREFEITO 

Adm. 2021/2024 

 

2 

 

 §3º - O médico perito, no desempenho de suas atividades, deve-se ater à boa técnica e respeitar a disciplina 
legal e administrativa, devendo ser justo para não negar o que é legítimo, nem conceder graciosamente o 
que não é devido, com observância na lei Municipal nº 13/2002.  
 
Art. 2º - Os profissionais designados para comporem a Junta Médica Oficial serão convocados sempre que 
houver necessidade, devendo ser comunicados por meio da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Art.3º - Os médicos que compõem a Junta Médica terão competência para:  
I - ratificar atestado;  
II - emitir parecer em casos de pedido de readaptação, nos termos da Lei Municipal nº 13/2002;   
III - avaliar a necessidade de se conceder atestados para tratamento de saúde quando superior a 03 (três) 
dias e inferior a 15 (quinze) dias;  
IV - avaliar a capacidade laborativa do serviço público;     
V - avaliar a necessidade de concessão de afastamento, conforme a Lei Municipal nº 13/2002;  
VI – avaliar os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho.  
 
§1º - Os atestados e pareceres de que trata o caput deste artigo, que forem emitidos por outros profissionais 
serão posteriormente remetidos à Junta Médica;  
 
§2º - Considera-se profissional da Junta Médica Oficial, para fins desta Portaria, o profissional odontólogo 
e médico integrante dos quadros de servidores efetivos e/ou cedido ao Município. 
 
Art. 4º - A Junta Médica Oficial fica autorizada, quando necessário a constituir Comissão Médica Especial 
integrada por médico com a especialidade referente ao caso, informando através de ofício a Secretaria de 
Saúde. 
 
Art. 5º - Concluída as análises, a Junta Médica Municipal deverá submeter aos autos do processo à 
apreciação da Secretaria Municipal de Saúde, para fins de adoção das medidas legais cabíveis. 
 
Art. 6º - Os médicos que integram a Junta Médica Oficial atuarão como peritos de forma individual, sendo 
sua decisão, depois de ratificada por mais um integrante da JMO, soberana sobre quaisquer atestados. 
 
Art. 7º - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde, em conjunto com a 
Assessoria Jurídica e Executivo Municipal de São Miguel do Tocantins. 
 
Art. 8º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 1º de setembro 
de 2022, revogadas as disposições em contrário. 
 
Registre-se, Publique – se e Cumpra – se. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, ao 30 
(trinta) dias do mês de agosto do ano de 2022. 

 

 

 

ALBERTO LOIOLA GOMES MOREIRA 
Prefeito Municipal   

 

 

 

EUDILENE FLORENCIO DA SILVA 
Gestora Municipal do FMS/SEMUS 


