
I PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA MIRIM 

:-DECRETO N.0 3.553, DE lo DE FEVEREIRO DE 2.021 -: 

(Dispõe sobre o afastamento dos servidores 
efetivos, comissionados e empregados públicos, 
e da outras providencias). 

CARLOS ALBERTO TAINO JUNIOR, PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM, no uso de suas atribuições legais, na forma do 
Artigo 21- inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, e 

CONSIDERANDO, o Decreto Municipal n.0 3.455, de 22 de março 
de 2.020, que dispõe sobre o estado de calamidade pública no Município de Biritiba Mirim 
para fins de prevenção e de enfrentamento à pandemia causada pelo COVID-19 (Novo 
Coronavírus); 

DECRETA: 

Art. 1°- Ficam afastados, enquanto perdurar o estado de calamidade 
pública, os servidores efetivos, comissionados e empregados públicos, pertencentes ao 
Grupo de Risco da Covid-19, que se enquadram em algum dos fatores abaixo: 

L Idade igual ou superior 60 (sessenta) anos, exceto os da área da saúde, segurança 
pública e guarda patrimonial e patrulha rural; 

II. Lactantes, com filhos menores de 01 (um) ano; 
III. Gestantes; 
IV. Portadores de doenças respiratórias crônicas ou pneumopatias graves; 
V. Portadores de Cardiopatias crônicas; 

VI. Portadores de Diabetes Mellitus Insulinodependente (se descompensado sobre 
atestado médico); 

VII. Portadores de Hipertensão (se descompensado sobre atestado médico); 
VIII. Portadores de doenças imunossupressoras; 

IX. Portadores de doenças auto-imunes; 
X. Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5); 

XI. Neoplasia maligna (exceto câncer não melanótico de pele). 

Art. 2° - Os servidores que se enquadrarem nos afastamento de II a 
XI, devem apresentar atestado médico na Seção de Recursos Humanos, após, passar por 
avaliação pela perícia médica na Seção de Perícia Médica e Saúde Ocupacional. 

§1° - A Seção de -Recursos Humanos irá verificar se o servidor tem 
férias vencidas, caso tenha, deverá usufruir imediatamen~após será agendada a perici r 

médica. . 
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§ 2° - Fica autorizada a Seção de Recursos Humanos verificar os 
servidores de idade igual ou maior 60 (sessenta) anos se tem férias vencidas, caso tenha, 
deverá usufruir imediatamente e após será iniciar o afastamento. 

Art. 3° - Os servidores pertencentes ao Grupo de Risco devem ser 
priorizados, permanecendo em casa em teletrabalho ou trabalho remoto, se suas funções não 
permitirem o teletrabalho os mesmo permanecerão atàstados de suas funções. 

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM, 1° de 

Regist ad no Departamento Municipal de Administração e publicada 
no Quadro de Editais da Prefeitura do Municipal, na mesma data supra 
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MARIA IVON !A CUNHA LEITE 
Secretária Municip . nanças e Administração 
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