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DECRETO Nº 333/2022 
Altera dispositivos do Decreto nº 049/2015 que 
dispõe sobre a concessão de licença aos 
servidores públicos e a inspeção para  ingresso 
no serviço público mediante concurso público, e  
dá outras providências. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado 
do Espírito Santo,no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 56, IV, da Lei Orgânica 
Municipal; DECRETA: 
Art. 1º O Decreto nº 049, de 02 de abril de 2015, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 

I – O art. 2º passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 2º Caberá ao candidato nomeado para exercer 
o cargo efetivo providenciar os documentos e exames 
necessários para admissão, que constarem na 
portaria de nomeação, bem como, acompanhar os 
respectivos prazos. 
Parágrafo único. Os exames admissionais poderão 
variar de acordo com o cargo e atividade que o 
candidato exercerá, podendo o médico perito do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos 
de Vila Velha solicitar, com base nos documentos 
apresentados, laudos e exames clínicos 
complementares para emissão do ASO.” (NR) 

II – O art. 3º passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 3º O candidato nomeado deverá comparecer ao 
serviço de perícia médica munido dos documentos 
pessoais e dos resultados dos exames solicitados, na 
data e horário previamente agendados. 
§ 1º Caberá ao IPVV, por meio do setor de Perícia 
Médica, após avaliação pelo médico perito, declarar, o 
candidato nomeado, como APTO ou INAPTO. 
§ 2º O candidato nomeado, após ser submetido ao 
exame admissional no IPVV, deverá comparecer ao 
setor de Recursos Humanos indicado na portaria de 
nomeação, munido do atestado de Saúde Ocupacional 
(ASO) e de todos os documentos necessários para 
posse, dentro do prazo previsto no Estatuto dos 
Servidores de Vila Velha.” (NR) 

III – O art. 5º passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 5º Caberá ao Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos de Vila Velha – IPVV, realizar a 
Perícia Médica relativas às seguintes licenças dos 
servidores efetivos do Município de Vila Velha: 
I- [...] 
II- [...] 
III- [...] 
IV- [...] 
§ 1º Será dispensada a realização de perícia médica 
nos atestados com prazo igual ou inferior a 10 (dez) 
dias de afastamento para tratamento de saúde, 
devendo o servidor promover a comunicação e 

entrega do atestado médico, em até 03 (três) dias, à 
sua chefia imediata. 
§ 2º Caberá à Chefia imediata do servidor, afastado 
pelo período igual ou inferior a 10 dias, os registros e 
apontamentos funcionais necessários, para 
comprovação da licença e arquivamento em dossiê 
funcional.” (NR) 

IV - O art. 6º passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 6º Todo atestado emitido pelo médico ou 
odontólogo assistente, somente será homologado, se 
contiver obrigatoriamente: 
I – carimbo com nome, especialidade e CRM ou CRO 
do médico emitente;  
II – código internacional da doença – CID; 
III – período de afastamento por extenso;  
IV - data da emissão do atestado; 
V - estar legível e sem rasuras; 
§ 1º Caberá ao Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos de Vila Velha – IPVV, por meio da 
Gerência de Perícia Médica e Social, após avaliação do 
médico perito a homologação dos atestados 
superiores a 10 (dez) dias, e os que ultrapassarem o 
quantitativo estabelecido no § 4º deste artigo. 
§ 2º A não homologação do atestado médico pelo 
perito avaliador ocasionará o registro de falta 
injustificada. 
§ 3º A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias 
do término de outra da mesma espécie será 
considerada como prorrogação. 
§ 4º Se o servidor, por motivo de incapacidade, 
afastar-se do trabalho durante o período de 10 (dez) 
dias, retornar à atividade no décimo primeiro dia e 
voltar a se afastar no prazo de sessenta dias, contado 
da data de seu retorno, em decorrência do mesmo 
motivo que gerou a incapacidade, este 
obrigatoriamente deverá comparecer a perícia médica 
do IPVV para inspeção médica pericial.” (NR) 
V - O art. 7º passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 7º Caberá ao servidor detentor de cargo efetivo 
ou seu representante, agendar e comparecer a perícia 
médica, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a 
contar da data de emissão do atestado, para 
avaliação do médico perito. 
§ 1º Para realização dos procedimentos descritos 
neste Decreto Municipal, o servidor deverá agendar 
previamente sua perícia médica, tendo 
obrigatoriamente que apresentar-se portando os 
documentos abaixo: 
I - Guia de Inspeção Médica - GIM, sem rasuras, 
preenchida pela Chefia imediata, carimbada, 
assinada, datada, contendo a data do último dia 
trabalhado, nome, matrícula, secretaria, função e o 
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motivo da inspeção médica, estará disponibilizado no 
site do Instituto de Previdência de Vila Velha; 
II - Cédula original do documento com foto; 
III - Atestado/Laudo do Médico Assistente, contendo 
os requisitos do art. 6º deste Decreto Municipal; 
IV - Procuração e Cédula de identidade do 
autorizado, quando o servidor estiver impossibilitado 
de comparecer à Perícia Médica no dia agendado; 
V - Laudo de internação, quando estiver 
impossibilitado de comparecer no prazo  para 
requerer licença; 
VI - Cópia e original do exame efetuado. 
VII – Nos casos em que o servidor possua vínculo em 
outros órgãos, e na impossibilidade de apresentação 
do exame original ao IPVV, obrigatoriamente deverá 
ser apresentada cópia autenticada em cartório. 
§ 2º [...] 
§ 3º [...] 
§ 5º O servidor terá o prazo de 2 (dois) dias úteis a 
partir da emissão do atestado para apresentar a Guia 
de Inspeção Médica citada no inciso I do § 1º deste 
artigo.” (NR) 
VI - O art. 8º passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 8º Caberá ao servidor a verificação dos 
atestados médicos quanto às exigências contidas nos 
incisos do art. 6º quando da sua emissão pelo médico 
assistente. 
§ 1º A não observância dos prazos estabelecidos 
neste decreto ocasionará registro de falta 
injustificada, ressalvados os casos excepcionais a 
serem analisados pela Secretaria Municipal a que 
esteja vinculado o servidor, no caso de servidores da 
Administração Direta do Poder Executivo Municipal, 
ou pelo órgão de origem do servidor, no caso da 
Administração Indireta, ou no caso dos demais 
Poderes e Órgãos, pela autoridade definida em seus 
regimentos. 
§ 2º [...] 
§ 3º Os atestados a que se refere este artigo deverão 
ser arquivados em prontuários de evolução médica, 
identificados com nome e matrícula do servidor, que 
permanecerão sob a guarda exclusiva da Perícia 
Médica do IPVV.” (NR) 
VII – O art. 9º passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 9º Em caso de acidente de trabalho, o órgão 
onde o servidor estiver atuando deverá comunicar de 
imediato a Coordenação de Medicina e Segurança do 
Trabalho da Secretaria Municipal de Administração, 
bem como orientar ao servidor ou seu representante 
legal que deverá se dirigir a referida Coordenação, 
munido da documentação prevista no parágrafo único 
deste artigo em até 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da ocorrência para abertura da CAT – 
Comunicação de Acidente do Trabalho. 
Parágrafo único. O acidentado em caso de estar 
impossibilitado de comparecer ao IPVV, através do 
seu representante legal apresentará a cópia do 
atestado médico em conformidade com este decreto, 
juntamente com formulário de comunicação do 
acidente, contendo a descrição de como aconteceu o 
acidente de forma detalhada, horário do acidente, 
horário de entrada e saída do trabalho, como foi 
realizado o seu socorro e quem o socorreu. O 
formulário de comunicação do acidente deverá ser 
preenchido pela chefia imediata.” (NR) 

VIII – O art. 10 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 10 [...] 
Parágrafo único. Caberá ao candidato convocado 
para exercer o cargo de celetista procurar o Núcleo de 
Recursos Humanos da Secretaria Municipal para o 
qual foi convocado, munidos de toda documentação, 
Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) e exames 
exigidos para admissão. 
§ 2º (revogado).” (NR) 
IX – O art. 11 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 11. Os servidores ocupantes exclusivamente do 
cargo Celetista, deverão obrigatoriamente realizar os 
seguintes exames: 
I – [...] 
II – Retorno ao Trabalho – nos casos de afastamentos 

por período igual ou superior a 30 (trinta) dias por 
motivo de doença ou acidente, de natureza 
ocupacional ou não, ou parto, deverá ser realizado 
o exame de Retorno ao trabalho obrigatoriamente 
no primeiro dia de retorno do servidor; 

III - Periódico - conforme cronograma elaborado 
pela Secretaria Municipal de Administração; 

IV – [...] 
V – [...]” (NR) 
X – O art. 12 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 12. Caberá ao Núcleo de Recursos Humanos da 
secretaria a qual o servidor está lotado encaminhar a 
relação nominal dos servidores, exclusivamente do 
regime celetista, à Secretaria Municipal de 
Administração, para fins de encaminhamento a Clínica 
responsável pela realização dos exames descritos nos 
incisos I, II, IV e V do art. 11. 
Parágrafo único. Caberá a Coordenação de Higiene, 
Medicina e Segurança do Trabalho, da Secretaria 
Municipal de Administração, o encaminhamento da 
relação de servidores de vínculo celetistas para a 
realização dos procedimentos descritos no inciso III 
do art. 11.” (NR) 
XI – O art. 13 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 13. Os afastamentos por motivo de doença ou 
acidente do trabalho dos servidores mencionados no 
art. 10, com prazo igual ou inferior a 15 (quinze) dias 
deverão ser apresentados à chefia imediata ou Núcleo 
de Recursos Humanos da secretaria que esteja 
vinculado no prazo máximo de 02 (dois) dias após a 
data de emissão do atestado médico. 
Parágrafo único. Caberá à chefia imediata ou 
Núcleo de Recursos Humanos da Secretaria que 
esteja vinculado, os registros da respectiva licença e 
apontamentos funcionais necessários, para 
comprovação da licença e arquivamento para exames 
por parte da fiscalização da Previdência Social e 
demais órgãos competentes.” (NR) 
XII – O art. 14 passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 14. A homologação dos atestados com prazo 
igual ou inferior a 15 (quinze) dias só será concedida 
automaticamente, por meio do setor de recursos 
humanos do órgão de origem do servidor, se o 
atestado emitido pelo médico ou odontólogo 
assistente conter obrigatoriamente: 
I – carimbo com nome, especialidade e CRM ou CRO 
do emitente;  
II – [...] 
III – período de afastamento por extenso e 
numérico; 
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 IV - data da emissão do atestado; 
V - estar legível e sem rasuras. 
§ 1º Os servidores ocupantes dos cargos celetistas 
que não apresentarem o atestado conforme as 
exigências indicadas nos incisos deste artigo, 
ocasionará registro de falta injustificada, ressalvados 
os casos excepcionais a serem analisados pelo (a) 
Secretário(a) Municipal a que esteja vinculado o 
servidor e no caso da Administração Indireta pela 
autoridade definida em seu regimento. 
§ 2º Caberá ao servidor a verificação dos atestados 
médicos quanto às exigências contidas nos incisos do 
art. 14 quando da sua emissão pelo médico 
assistente.” (NR) 
XIII - O art. 15 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 15. O servidor público mencionado no caput do 
art. 10 deste Decreto deverá dirigir-se a Coordenação 
de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho da 
Secretaria Municipal de Administração, juntamente 
com o laudo emitido pelo médico assistente e 
declaração expedida pelo RH de sua secretaria 
contendo a informação do seu último dia trabalhado a 
fim de requerer as documentações necessárias para 
encaminhamento ao Instituto Nacional de Seguridade 
social – INSS, quando o atestado for superior a 15 
(quinze) dias de afastamentos. 
§ 1º Os servidores com vínculo exclusivamente 
celetista, por motivo de doença, afastar-se-ão do 
trabalho durante o prazo previsto no caput do art. 13, 
e retornando à atividade e voltar a se afastar em 
decorrência da mesma doença ou patologia (doença) 
relacionada dentro de 60 (sessenta) dias contados da 
data do retorno, será encaminhado ao INSS a partir 
da data do novo afastamento. 
§ 2º Na hipótese do § 1º, se o retorno à atividade 
tiver ocorrido antes do prazo previsto no caput do art. 
13, o segurado será encaminhado ao INSS a partir do 
dia seguinte ao que completar aquele período. 
§ 3º O salário-maternidade, deverá ser requerido 
junto a Coordenação de Medicina e Segurança do 
Trabalho da Secretaria Municipal de Administração, 
pelo servidor ou seu represente legal em até 02 
(dois) úteis contados da data do afastamento, de 
posse do atestado médico original que deverá ser 
emitido em conformidade com as informações 
indicadas no art. 14, para efeito de registro no 
sistema de recursos humanos e comprovação da 
licença. 
§ 4º A licença para o servidor que adotar ou obtiver 
guarda judicial de criança, será contada a partir da 
data do recebimento do Termo Provisório de Adoção 
ou Guarda, respeitados os prazos de afastamento 
estabelecido na Lei Federal n° 10.421/2002. 
§ 5° O Termo Provisório de Adoção ou Guarda deverá 
ser apresentado a Coordenação de Medicina e 
Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
contados da data do recebimento do Termo Provisório 
de Adoção ou Guarda. 
§ 6º (revogado). 
[...]” (NR) 
XIV – O art. 16 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 16. Os servidores com vínculo exclusivamente 
celetista, com afastamentos das atividades por 
motivo de doença ou acidente do trabalho inferiores a 

15 (quinze) consecutivos, receberão a sua 
remuneração através da folha de pagamento do 
Município, conforme previsto no regulamento da 
Previdência Social.” (NR) 
XV – O art. 17 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 17. O pagamento dos afastamentos das 
atividades, por motivo de doença ou acidente do 
trabalho, superiores a 15 (quinze) consecutivos, dos 
servidores com vínculo exclusivamente celetista, 
serão arcados exclusivamente pelo INSS o pagamento 
da remuneração do servidor, conforme previsto no 
regulamento da Previdência Social. 
Parágrafo único. As prorrogações dos afastamentos 
dos servidores comvínculo exclusivamente celetista 
deverão ser solicitadas diretamente ao INSS, sendo 
de responsabilidade do servidor a apresentação das 
prorrogações à Coordenação de Medicina e Segurança 
do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração, 
sempre que esta ocorrer para fins de registro e 
atualização do sistema de Recursos Humanos.” (NR) 
XVI  - O art. 18 passa a ter a seguinte redação 

acrescida do Parágrafo Único: 
“Art. 18. Em caso de acidente de trabalho, o órgão 
onde o servidor estiver atuando deverá comunicar de 
imediato a Coordenação de Medicina e Segurança do 
Trabalho da Secretaria Municipal de Administração, 
bem como orientar ao servidor ou seu representante 
legal que deverá se dirigir a referida Coordenação, 
munido da documentação prevista no Parágrafo Único 
deste artigo em até 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da ocorrência, para abertura da CAT – 
Comunicação de Acidente do Trabalho. 
Parágrafo único. O acidentado em caso de estar 
impossibilitado de se locomover, através do seu 
representante legal apresentará a cópia do atestado 
médico em conformidade com o art. 14 deste decreto, 
juntamente com formulário de comunicação do 
acidente, contendo a descrição de como aconteceu o 
acidente de forma detalhada, horário do acidente, 
horário de entrada e saída do trabalho, como foi 
realizado o seu socorro e quem o socorreu. O 
formulário de comunicação do acidente deverá ser 
preenchido pela chefia imediata.” (NR) 
XVII - O art. 19 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 19 [...] 
§ 1º Caberá ao servidor nomeado para exercer o 
cargo em comissão procurar a Secretaria Municipal de 
Administração e o contratado por tempo determinado 
– em Designação Temporária – o núcleo Recursos 
Humanos da Secretaria para o qual o foi convocado, 
para retirada da relação de documentos e exames 
necessários para admissão. 
§ 2º Os exames necessários para admissão serão 
determinados em conformidade com o cargo ou 
função a ser exercido pelo servidor. 
§ 3º Caberá ao servidor nomeado para exercer o 
cargo em comissão ou contratado por tempo 
determinado – Designação Temporária – DT, procurar 
clínica especializada em Medicina do Trabalho, para 
emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional. 
§ 4º As custas com os exames e emissão do Atestado 
de Saúde Ocupacional, correrão às expensas do 
candidato convocado ou nomeado para exercer o 
contrato em Designação Temporária ou cargo em 
comissão. 



 
29 de novembro de 2022     DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA-ES      Edição nº 1566 

terça-feira Pág. 6 
 
 

Este documento foi assinado digitalmente por MUNICIPIO DE VILA VELHA. 
Para verificar a assinatura utilizando o Adobe Reader®, baixe o arquivo PDF desta edição em seu computador. 

 
 

§ 5º Os indicados no caput deste artigo não serão 
submetidos à perícia médica do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Públicos de Vila 
Velha – IPVV, devendoo ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, no ato de sua posse, ser entregue na 
Secretaria Municipal de Administração para o cargo 
exclusivamente em comissão ou no núcleo de 
RecursosHumanos da Secretaria responsável pelo 
Processo Seletivo para os contratados em 
designaçãotemporária.” (NR) 
XVIII– O art. 20 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 20. O Atestado de Saúde Ocupacional – ASO 
deverá ser emitido por Médico do Trabalho, contendo 
as exigências deste decreto, bem como: 
I - nome completo do trabalhador, o número de 

registro de sua identidade e o cargo ou função para 
o qual foi nomeado ou convocado; 

II - (revogado) 
III – [...] 
IV – [...] 
V - definição de apto ou inapto para o cargo ou 
função específica que o trabalhador vai exercer 
VI – [...] 
VII – [...] 
Parágrafo único. Somente será dado posse ou 
assinado o contrato, quando o ASO vier com a 
expressão APTO.” (NR) 
XIX – O art. 21 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 21. Os afastamentos por motivo de doença ou 
acidente do trabalho dos servidores mencionados no 
art. 19 com prazo igual ou inferior a 15 (quinze) dias 
deverão ser apresentados à chefia imediata no prazo 
máximo de 02 (dois) dias após a data de emissão do 
atestado médico. 
Parágrafo único. Caberá à chefia imediata ou 
Núcleo de Recursos Humanos da Secretaria que 
esteja vinculado o servidor, os registros da respectiva 
licença e apontamentos funcionais necessários, para 
comprovação e arquivamento para exames por parte 
da fiscalização  da Previdência Social e demais órgãos 
competentes.” (NR) 
XX - O art. 22 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 22. A homologação dos atestados com prazo 
igual ou inferior a 15 (quinze) dias só será concedida 
automaticamente, por meio do setor de recursos 
humanos do órgão de origem do servidor, se o 
atestado emitido pelo médico ou odontólogo 
assistente contiver obrigatoriamente: 
I – carimbo com nome, especialidade e CRM ou CRO 
do emitente; 
II – [...] 
III – período de afastamento por extenso e 
numérico;  
IV - data da emissão do atestado; 
V - estar legível e sem rasuras. 
§ 1º Os servidores ocupantes dos cargos 
exclusivamente comissionados ou contratados por 
designação temporária que não apresentarem o 
atestado conforme as exigências indicadas nos incisos 
I, II, III, IV e V deste artigo, ocasionará registro de 
falta injustificada, ressalvados os casos excepcionais 
a serem analisados pelo (a) Secretário (a) Municipal a 
que esteja vinculado o servidor e no caso da 
Administração Indireta pela autoridade definida em 
seu regimento. 

§ 2º Caberá ao servidor a verificação dos atestados 
médicos quanto às exigências contidas nos incisos do 
art. 22 quando da sua emissão pelo médico ou 
odontólogo assistente.” (NR) 
XXI  - O art. 23 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 23. O servidor público mencionado no caput do 
art. 19 deste Decreto deverá dirigir-se a Coordenação 
de Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho da 
Secretaria Municipal de Administração, juntamente 
com o laudo emitido pelo médico assistente e 
declaração expedida pelo RH de sua secretaria 
contendo a informação do seu último dia trabalhado a 
fim de requerer a documentação necessária para 
encaminhamento ao Instituto Nacional de Seguridade 
social – INSS, quando o atestado for superior a 15 
(quinze) dias de afastamento. 
I- (revogado); 
II- (revogado); 
III- (revogado); 
IV- (revogado); 
V- (revogado); 
VI- (revogado); 

§ 1º Os servidores mencionados no caput do art. 19, 
por motivo de doença, afastar-se-ão do trabalho 
durante o prazo previsto no caput do art. 21, e 
retornando à atividade e voltar a se afastar em 
decorrência da mesma doença ou patologia (doença) 
correlacionada dentro de sessenta dias (60) contados 
da data do retorno, será encaminhado ao INSS a 
partir da data do novo afastamento. 
§ 2º Na hipótese do § 1º, se o retorno à atividade 
tiver ocorrido antes do prazo previsto no caput do 
art.21, o segurado será encaminhado ao INSS a partir 
do dia seguinte ao que completar aquele período. 
§ 3º O salário-maternidade, deverá ser requerido 
junto a Coordenação de Medicina e Segurança do 
Trabalho da Secretaria Municipal de Administração, 
pelo servidor ou seu represente legal em até 02 
(dois) úteis contados da data do afastamento, de 
posse do atestado médico original que deverá ser 
emitido em conformidade com as informações 
indicadas no Art. 22, para efeito de registro no 
sistema de recursos humanos e comprovação da 
licença. 
§ 4º (revogado). 
§ 5º (revogado). 
§ 6º [...] 
§ 7° (revogado). 
§ 8° O Termo Provisório de Adoção ou Guarda deverá 
ser apresentado a Coordenação de Medicina e 
Segurança do Trabalho da Secretaria Municipal de 
Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias 
contados da data do recebimento do Termo Provisório 
de Adoção ou Guarda.” (NR) 
XXII – O art. 24 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 24. Os servidores indicados no caput do art. 19, 
quando se afastarem das atividades por motivo de 
doença ou acidente do trabalho inferiores a 15 
(quinze) consecutivos, receberão a sua remuneração 
através da folha de pagamento do Município, 
conforme previsto no regulamento da Previdência 
Social.” (NR) 
XXIII – O art. 25 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 25. O pagamento dos afastamentos das 
atividades, por motivo de doença ou acidente do 
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trabalho, superiores a 15 (quinze) consecutivos, dos 
servidores indicados no caput do art. 19, serão 
arcados exclusivamente pelo INSS o pagamento da 
remuneração do servidor, conforme previsto no 
regulamento da Previdência Social. 
Parágrafo único. As prorrogações dos afastamentos 
dos servidores ocupantes exclusivamente de cargos 
comissionados e os contratados em Designação 
Temporária deverão ser solicitadas diretamente ao 
INSS, sendo de responsabilidade do servidor a 
apresentação das prorrogações a Coordenação de 
Medicina e Segurança do Trabalho da Secretaria 
Municipal de Administração, sempre que esta ocorrer 
para fins de registro e atualização do sistema de 
Recursos Humanos.” (NR) 
XXIV– O art. 26 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 26. Em caso de acidente de trabalho, o órgão 
onde o servidor estiver atuando deverá comunicar de 
imediato a Coordenação de Medicina e Segurança do 
Trabalho da Secretaria Municipal de Administração, 
bem como orientar ao servidor ou seu representante 
legal que deverá se dirigir a referida Coordenação, 
munido da documentação prevista no Parágrafo Único 
deste artigo em até 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da ocorrência, para abertura da CAT – 
Comunicação de Acidente do Trabalho. 
Parágrafo único. O acidentado em caso de estar 
impossibilitado de se locomover, através do seu 
representante legal apresentará a cópia do atestado 
médico em conformidade com o art. 22 deste decreto, 
juntamente com formulário de comunicação do 
acidente, contendo a descrição de como aconteceu o 
acidente de forma detalhada, horário do acidente, 
horário de entrada e saída do trabalho, como foi 
realizado o seu socorro e quem o socorreu. O 
formulário de comunicação do acidente deverá ser 
preenchido pela chefia imediata.” (NR) 
XXV - O inciso II do art. 27, passa a ter a seguinte 
redação: 
“Art. 27 [...] 
I – [...] 
II – responsabilizar-se pela ciência da unidade de 
controle de frequência de sua lotação, no prazo 
máximo de 03 (três) dias, acerca do resultado da 
Perícia Médica.” (NR) 
XXVI – O art. 29 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 29. Quando ocorrer o nascimento da criança 
durante o período de licença para tratamento de 
saúde da gestante, a parturiente deverá solicitar a 
alta do auxílio-doença concedido, e este será 
transformado em licença maternidade, a partir da 
data do nascimento.” (NR) 
XXVII - O art. 31 passa a ter a seguinte redação: 
“Art. 31. Ficam o Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos de Vila Velha – IPVV e a 
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD, 
autorizados, conjuntamente, a editarem instruções 
complementares, no que couber, ao fiel cumprimento 
deste Decreto.” (NR) 
XXVIII – Acrescentar o art. 31-A com a seguinte 

redação: 
“Art. 31-A Compete ao Instituto de Previdência de 
Vila Velha a elaboração, bem como a respectiva 

revisão, do Manual de Procedimentos, a fim de 
estabelecer critérios e condutas, relacionados aos 
procedimentos médicos periciais e administrativos à 
atividade de Perícia Médica.” (NR) 
Art. 2º Ficam revogados o § 2º do art. 10; o § 6º do 
art. 15; o inciso II do art. 20; os incisos I a VI e os §§ 
4º, 5º e 7º todos do art. 23; e o art. 28 do Decreto 
nº 049/2015. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação. 
Vila Velha, ES, 28 de novembro de 2022. 

ARNALDO BORGO FILHO 
Prefeito Municipal 

 
 

LEI Nº 6.755 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022. 
Denomina de “ANTONIO DAMIÃO LOPES DA 
SILVA” a praça pública situada entre a Rodovia 
do Sol e Ruas Itaguarana e Chácara Figueira, no 
Bairro Praia de Itaparica, neste Município. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado 
do Espírito Santo: Faço saber que o Povo, por 
intermédio de seus representantes, aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica denominada “ANTONIO DAMIÃO 
LOPES DA SILVA”, a praça pública situada entre a 
Rodovia do Sol e as Ruas Itaguarana e Chácara 
Figueira, no Bairro Praia de Itaparica, neste Município. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Vila Velha, ES, 28 de novembro de 2022. 

ARNALDO BORGO FILHO 
Prefeito Municipal 

Autoria: Poder Executivo. 
 

 
ERRATA – Referente à publicação da Portaria nº 
910/2022 no DIOVV do dia 23/11/2022, onde se lê: 
“Lucas Rodrigues Lopes”, leia-se: “Lucas Lopes dos 
Santos Rodrigues”. 

 
 

PORTARIA Nº 930/2022 
Exonera, a pedido, Fonoaudióloga da Secretaria 
Municipal de Educação. 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado 
do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 56, VII, da Lei Orgânica 
Municipal, consoante o caput do art. 58 da Lei 
Complementar nº 006, de 03 de setembro de 2002, e 
tendo em vista o constante do Processo protocolado 
sob o nº 80660/2022, 

RESOLVE: 
Art. 1º Exonerar, a pedido, Marina Ogata 
Hamamoto, matrícula nº 75795, do cargo efetivo de 
Fonoaudióloga da Secretaria Municipal de Educação. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos retroativos ao dia 
16/11/2022. 
Vila Velha, ES, 28 de novembro de 2022. 

ARNALDO BORGO FILHO 
Prefeito Municipal 

 
 


