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RELATÓRIO 

 

 

O Projeto de Lei nº 243/2018, oriundo da Mensagem Governamental nº 133/2018, que 

dispõe sobre a emissão de atestados médicos em meio digital no Estado do Espírito Santo, 

foi lido na Sessão Ordinária do dia 25.9.2018 e publicado no Diário do Poder Legislativo 

do dia 17.10.2018, às páginas 02 e 03. 

 

Na Sessão Ordinária do dia 31.10.2018 foi aprovado o requerimento para tramitação em 

urgência da matéria, tendo sido o Projeto inserido na Ordem do Dia da Sessão 

Extraordinária do mesmo dia. 

 

Com base no previsto no art. 79 do Regimento Interno, na Sessão Extraordinária do dia 

31.10.2018, reuniram-se em conjunto as Comissões de Constituição e Justiça, Serviço 

Público e Redação; de Ciência, Tecnologia, Minas e Energia; de Saúde e Saneamento e de 

Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, tendo o 

relator, Deputado Euclério Sampaio, opinado pela constitucionalidade e aprovação da 

matéria, com adoção de emenda apresentada pela Mesa Diretora, e rejeição das emendas 

apresentadas pelo Deputado Hudson . 

 

Concluído o exame técnico, foi colocado o Projeto de Lei nº 243/2018 à apreciação do 

Plenário que o aprovou na forma do Parecer oral emitido em reunião conjunta das 

Comissões Permanentes, de acordo com o exposto acima. Por ter sido aprovado com 

emenda, o Projeto veio a esta Comissão para elaboração de sua Redação Final, na forma do 

art. 212 do Regimento Interno. 

 

Este é o Relatório. 

 

 

EMENDA CONSTANTE NO PARECER ORAL EMITIDO EM REUNIÃO 

CONJUNTA DAS COMISSÕES PERMANENTES, CONFORME DESCRITO NO 

RELATÓRIO, ACOLHIDA PELO PLENÁRIO: 

 

 

EMENDA Nº         /2018 AO PROJETO DE LEI Nº 243/2018, ORIUNDO DA 

MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 133/2018. 

 

 

- O Art. 2º do Projeto de Lei nº 243/2018 passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 2º Os médicos e os estabelecimentos de saúde, públicos e 

privados, terão o prazo de até 1 (um) ano, contados da data da publicação 

desta Lei, para implementarem a emissão do atestado em meio digital.” (NR) 
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Com base no art. 215 do Regimento Interno e em atenção ao disposto na Lei 

Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 107/2001, e 

no Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, 

sugerimos à matéria aprovada as alterações abaixo destacadas. 

 

 

 

Dessa forma, sugerimos aos membros da Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

 

 

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI Nº 243/2018 

 

Dispõe sobre a emissão de atestados 

médicos em meio digital no Estado do 

Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade de emissão de atestado médico em meio digital, 

pelos médicos que atuam no Estado do Espírito Santo, na rede pública e privada, 

observados os procedimentos estabelecidos em Regulamento. 

 

Parágrafo único. O atestado médico poderá ser emitido, excepcionalmente, em meio 

físico quando subsistir a impossibilidade de sua confecção por meio digital, hipótese em 

que deverá o médico elaborar justificativa, fundamentada, por escrito, no próprio atestado. 

 

Art. 2º Os médicos e os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, terão o prazo de 

até 1 (um) ano, contado da data da publicação desta Lei, para implementarem a emissão do 

atestado em meio digital. 

 

Art. 3º Os estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, disponibilizarão aos médicos 

que exercerem atividades em suas dependências os instrumentos, mecanismos e sistemas 

necessários para a emissão do atestado médico em meio digital. 

 

Parágrafo único. O atestado médico de paciente da rede pública estadual de saúde deverá 

ser gerado por meio de ferramenta disponibilizada pelo Estado. 

 

Art. 4º Para emissão do atestado em meio digital o médico deverá registrar todos os dados 

e informações de identificação do paciente, de acordo com as normas estabelecidas pelo 

Conselho Federal de Medicina – CFM, na forma prevista no Regulamento desta Lei. 
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Parágrafo único. A impressão do Código Internacional de Doenças - CID somente 

constará do atestado médico digital quando houver autorização expressa do paciente, na 

forma e condições previstas na legislação aplicável. 

 

Art. 5º O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo – 

PRODEST deverá permitir acesso aos médicos e aos estabelecimentos de saúde, públicos 

ou privados do Estado do Espírito Santo, ao sistema de registro e emissão do atestado 

médico digital, que estará hospedado nesta Autarquia. 

 

§ 1º Caso alguma outra entidade ou empresa pública ou privada venha a fornecer sistema 

que permita a emissão de atestado médico em meio digital, deverá observar, para sua 

validade, os elementos, dados e informações especificados no Regulamento desta Lei e na 

legislação aplicável. 

 

§ 2º A assinatura digital do atestado médico em meio digital deverá ser protegida por 

certificação digital, em conformidade com a Infraestrutura de Chaves Públicas – ICP-

Brasil ou por outro meio que lhe assegure proteção e autenticidade. 

 

Art. 6º Havendo o interesse por parte dos Municípios, em adotar o atestado médico em 

meio digital para os médicos que lhes são vinculados, fica o PRODEST autorizado a 

permitir o acesso à ferramenta de registro do atestado médico digital, para registro das 

informações. 

 

Art. 7º O descumprimento às disposições desta Lei sujeitará o infrator às seguintes 

sanções: 

 

I - notificação; 

 

II - multa, estipulada pelo Regulamento. 

 

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a partir 

da data de sua publicação. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, observado o prazo de transição 

previsto no art. 2º desta Lei. 
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