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DECRETO No 045 DE 10 DE JUNHO DE 2021. 

Dispöe sobre o retorno as atividades presenciais 
dos servidores pithlicos, e dá outras providências. 

o PREFEITO MUNICIPAL DE OEIRAS, Estado do PiauI, no uso das atribuiçôes legais que 
ihe são conferidas pela Lei Organica do Municipio, 

CONSIDERANDO Os Decretos Municipais que estabeleceram medidas de protecão a vida 
relativas a COVID- 19; 

CONSIDERANDO a necessidade de se retomar as atividades presenciais possibilitando 
aurnentar de forma segura a oferta de serviços e urn atendimento mais eficiente a populacao do 
Municipio de Oeiras; 

CONSIDERA.NDO a necessidade e a determinaçao legal de reabertura gradual e manutenção do 
funcionamento das atividades e prestaçào de serviços püblicos municipais, aliadas ao estrito 
cumprimento das medidas de prevencAo a COVID- 19; 

CONSIDERANDO a eficácia das vacinas contra a COVID- 19 já autorizadas pela Agéncia 
Nacional de Vigilancia Sanitária (ANVISA) quais sejam: CORONAVAC (Sinovac/Instituto 
Butatan) em tomb de 50% (cinquenta por cento); AZD 1222 (AstrazenecalOxford/Oswaldo Cruz) 
em torno de 76% (setenta e seis por cento); COM1NARTY (Pfizer/B ioNTech) em tomo de 91% 
(noventa e urn por cento); Ad26.COV2-S (Janssen) em tomb de 72% (setenta e dois por cento); 
Sputnik V (Instituto Gamaleya de Pesquisa) em tomo de 91% (noventa e um por cento) e 
COVAXIN (Bharat BioTech) em torno de 78% (setenta e oito por cento) 1 ; e 

CONSIDERANDO que após 14 (dias) da aplicacao da 2 a dose das vacinas contra a COVID- 19 
ou, se tratando da vacina Ad26.COV2-S (Janssen) da dose ñnica, (janela de irnunizacao), já ha 
resposta imunologica do organismo no combate a provável contaminacäo de COVID- 19. 

DECRETA: 

Art. 1° Os servidores püblicos da Prefeitura de Oeiras, que sejam idosos acima de 60 anos, 
portadores de cornorbidades (lista PNI), bern como pessoas com deficiência permanente, 
prioritárias para a vacinação contra a COVID-19, deverão, uma vez quejá tenham sido vacinados, 
retomar as atividades presenciais após 14 (quatorze) dias deconidos da data de aplicacao da 2a  

dose on de provável dose ünica. 

Parágrafo ünico. Independente dos prazos previstos, os servidores püblicos integrantes dos 
grupos priomitários que não tenham recebido a aplicacao da vacina contra a COVID 19, apesar de 
ja ter sido disponibilizada em data pretérita, prevista no calendário de vacinacão do MunicIpio de 
Oeiras, seja por quais motivos forem, deverAo retornar as suas atividades presenciais, assim como 
Os servidores péblicos que não estejarn enquadrados nos grupos pmioritários. 

1  Fonte: BBC NEWS, disponIvel em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-57371563  acesso em 
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Art. 2° Os servidores que ainda não tenharn atingindo a data de vacinaçâo fixada no calen.dário 
do MunicIpio de Oeiras, considerando as duas doses, ou dose ünica, e os quartoze dias 
subsequentes para retorno, conforme previsto no artigo 1°, e que pertençam aos grupos 
prioritáriOs, poderào permanecer afastados desde que haja a homologação de laudo medico pela 
pericia médica do MunicIpio de Oeiras. 

§10 0 laudo medico a ser apresentado pelo servidor devera ser atual, sern rasuras, contendo a 
Codificacâo Internacional de Doenças - CID 10, assinatura do medico e carimbo corn norne e 
CRM legIveis ou corn certificação digital. 

§2° 0 afastamento de que trata o caput será válido por, no máximo, 90 (noventa) dias, devendo 
ser reavaliado pela Pericia Medica do municipio imediatarnente apos termino desse prazo 

Art. 3° Apercepcão de gratificaçôes e beneficios, decorrentes da atuacão em trabaiho presencial, 
deverá ocorrer de forma proporcional a quantidade de dias trabalhados nesse regime. 

Art 4° 0 retomo ao trabalho presencial de que trata o presente Decreto se dara impreterivelmente 
ate o dia 05 dejuiho de 2021, devendo, antes dessa data, os servidores que necessitemse submeter 
a perIcia de que trata o art. 2°, bern como os Orgaos e Entidades Obterern a aprovaco de regime 
excepcional de teletrabaiho, quando for o caso. 

Art 5° Deverão ser observados os seguintes protocolos de saude, visando a garantir a segurança 
dos servidores, empregados publicos e usuarios internos e externos 

I. uso correto da mascara facial em qualquer ambiente de uso coletivo ou compartilhado, somente 
retirando-a temporariarnente em situaçôes de absoluta necessidade, 

II. distanciamento social; 

III manutenção dos ambientes arejados,preferencialmente corn j anelas e portas abertas, 

IV.manutencão das superficies de contato sanitizadas corn álcool 70% ou equivalente; 

V. lavagem das mãos corn água e sabonete liquido, preferencialmente, ou antissepsia das mAos 
corn alcool 70%, 

VI. estimular que Os funcionários realizem notificação a autoridade competente, em caso de 
sintornas respiratórios; 

VII. rnanter o seu local de trabalho livre para facilitar a higienizacao, mantendo documentos 
guardados em gavetas ou armarios, e 

VIII.notificar a chefia imediata caso observe o descumprimento de quaisquer dessas regras, bern 
como se tiver alguma sugestão 

Art. 6° Revogadas as disposicöes em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicacão 
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• 	Gabinete do Prefeito Municipal de..Oeiras (P1), em IO.de junto de 2021. 
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