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PROJETO DE LEI Nº 150-01/2021 

 
Dispõe sobre o afastamento da servidora 
gestante das atividades de trabalho 
presencial durante o estado de calamidade 
pública decorrente do novo coronavírus no 
âmbito de Estrela – RS. 

 
Art. 1º Durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto 

Legislativo Federal nº 06, de 20 de março de 2020, e pelo Decreto Municipal n° 039, de 
20 de março de 2020, fica autorizado o afastamento das servidoras municipais 
estatutárias, celetistas, comissionadas, contratadas e terceirizadas gestantes das 
atividades de trabalho presencial. 

 
Parágrafo único. A servidora afastada nos termos do caput deste artigo ficará à 

disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de trabalho remoto ou 
outra forma de trabalho a distância. 

 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 25 de novembro de 2021. 
 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

    

        César Augusto Pereira da Silva 
   Secretário de Adm. e Segurança Pública 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 25 de novembro de 2021. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 150-01/2021 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 150-01/2021, que dispõe sobre o afastamento da servidora gestante 
das atividades de trabalho presencial durante o estado de calamidade pública 
decorrente do novo coronavírus no âmbito de Estrela – RS. 

O presente projeto de lei autoriza o afastamento das 
servidoras municipais estatutárias, celetistas, comissionadas, contratadas e 
terceirizadas gestantes das atividades de trabalho presencial, permitindo que possam 
trabalhar de modo remoto ou outra forma de trabalho à distância. 

O afastamento das servidoras municipais gestantes está 
condizente com o que é preceituado pelo Ministério da Saúde, por meio da Nota Técnica 
nº 12/2020COSMU/CGCIVI/DAPES/SAPS/MS   –   Infecção   COVID-19   e   os   riscos   
às mulheres no ciclo gravídico-puerperal, de 18/04/2020, já afirmado: 

“...   com   base   na   observação   dos   altos   índices   de   
complicações, incluindo mortalidade, em mulheres no ciclo gravídico-puerperal com 
infecções respiratórias, sejam elas causadas por outros coronavírus3 (SARS-CoV e 
MERS-CoV), ou pelo vírus da influenza H1N14,5, é sensata a preocupação em relação 
a infecção pelo SARS-CoV-2 nesta população.” 

Assim, no presente caso, ao examinar a realidade local, as 
questões de saúde envolvidas e o impacto da medida no combate à pandemia, o 
Executivo Municipal entende ser conveniente, adequado e oportuno permitir o trabalho 
remoto para servidoras municipais gestantes. 

Diante do exposto, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
 


