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DECRETO No l6-1i2021

EM I6 DE ABRIL T)E 2O2I

Atualiza e consolida novas medidas cle

enÍientamento e prevenção à situação de
pandemia causada pelo COVID- I 9. no
âmbito do Mr"rnicípio de Caninde de Sào

Francisct'r e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL de ('aninde de São lrrancisco. Estado de Sergipe. WELDO

MARIANO DE SOUZA, no uso das atribuiçircs que lhe são conÍ-eridas nos termos do Art. 53 e

seus incist'rs correspondentes ao Ato pcrtinente à [-ei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO a situaçào de emergência de Saúde Pública já decretada no

âmbito cio Município de Canindcr de Sào Francisco. por nreio do Decreto n" 33/2020 e as novas

medidas estabelecidas no Decreto no l-l/2020:

CONSIDERANDO a ncccssidadc constante de atualizaçáo das medidas. alinl cie

evitar a disseminação da contaminaçiio:

CONSIDERANDO a nccessidade de tratar sobre questões relativas aos servidores

púhlicos municipais clurante o períoclo cla pandernia. em especial àqueles integrantes do grupo de

risco:

CONSIDERANDO a rtecessidadc

cstabelecidas em âmbito estadual pclo (ioverntr

J'ecnico-CientíÍlco e de Atividades I:speciais:

DEC]RT]'I'A:

fLncionar em regime de trabalho rcmoto. conlbrme regulamentação a

órgão otr entidade. obedecidas as se gttintes rcglas:

manter rt alinhanlento conl as diretrizcs

Estaclo. em especial o previstt'r pelo ('omitê
de

do

Art. l" A Administração pública não essenciar do poder Executi'. Municipal poa..a 8

p,"ç, A"rm c;.'*dtLt- Fone:79 - 3346-9500 cGC:

www'caninde'se'gov'br
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I - Ressalvados os casos tle servidores iá imunizados consoante o Plano Nacional

de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. permanece sendo autorizado o trabalho

remoto. como Í-orma preferencial. pura os scrvidores e empregados púrblicos que possuam idade

igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou que Íaçam parte do grlrpo de risco da Covid-19:

II - A condição de portaclor de comorbidade com Íàtor de risco para Covidl9 der,e

ser comprovada através de laudo nrciclico atual que indiqr.re a necessidade de cuidado adicional e

impossibilidade de labor presencial. alcnr de declaração pessoal de responsabilidade do servidor.

os quais devem ser encaminhaclos a() dcpartarlertto pessoal do ór-Írão de lotação:

III - Compete a cada órgi-xr ou entidade planejar. de lirrnra coniunta conr a Secretaria

Municipal de Administraçào e Finanças e Sccretaria de Saúrde o crrcaminhamento dos servidores

e enrpregados públicos à Perícia lvLrdica do lvlunicÍpio. quando necessário à averiguação da sua

conclição de portador de comorbidadr' conr enquadramento em Íàtor de risco para COVID-19:

IV - Em caso de necessidade para o reqular firncionanrento do órgão ou entidade.

sen,idores e empregados públicos do grupo de risco poderão ser convocados para o

trabalho presencial, desde que litular do órgão ou entidade pre'u'c'fa nredidas especiais de

segurança sanitária.

ParágraÍb único. Considcram-se servidores integrantes do grllpo de risco. os

scrvidores portadores das seguitttes conlorbidadcs:

I - Doença pulmonar crôttica ou asnla tloderacla a srave:

II - Imunossuprirnidos (câncer" IIIV+. transplantados. doenças irntrnológicas. em uscr

prolongado de corticoides e olltros nledicamentos imunossupressores):

III - doenças cardíacas:

IV - insuficiência renal:

V - doenças hepáticas:

VI - diabetes mellitus c hipertensiio arterial não controladas:

VII - obesidade grave (lMC>40kg/m2): e
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VIII - tabagistas crônicos.

Art. 2" [:ste Decreto cntra cm r isor na data dc sua publicação. revogando-se às

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do de São Francisco - SIr. l6 de abril dc

2021.
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