
 

 

 
 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 016/2022 

 

REGULAMENTA LEI FEDERAL DE Nº 14.311 DE 

09 DE MARÇO DE 2022 QUE DISCIPLINAR O 

AFASTAMENTO DA EMPREGADA GESTANTE, 

NÃO IMUNIZADA CONTRA O CORONAVÍRUS 

SARS-COV-2 DAS ATIVIDADES DE TRABALHO 

PRESENCIAL QUANDO A ATIVIDADE LABORAL 

POR ELA EXERCIDA FOR INCOMPATÍVEL COM 

A SUA REALIZAÇÃO EM SEU DOMICÍLIO, POR 

MEIO DE TELETRABALHO, TRABALHO 

REMOTO OU OUTRA FORMA DE TRABALHO A 

DISTÂNCIA, NOS TERMOS EM QUE ESPECIFICA 

 

  ELIAS MIGUEL SEGALLA, Prefeito Municipal de Trindade do Sul, no 

uso de suas atribuições legais e de conformidade da Lei Orgânica Municipal e, 

 

  CONSIDERANDO a promulgação da Lei Federal de n° 14.311 de 09 de 

março de 2022 que disciplina sobre gestantes quando a atividade laboral por ela exercida for 

incompatível com a sua realização em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto 

ou outra forma de trabalho a distância, nos termos em que especifica; 

 

  CONSIDERANDO que com a nova lei, as empregadas gestantes, 

podem continuar trabalhando presencialmente, sendo que precisam ficar afastadas apenas 

as empregadas gestantes que ainda não foram imunizadas contra a Covid-19; 

 

CONSIDERANDO que a lei também trata da empregada gestante que 

escolhe mediante o exercício de legítima opção individual pela não vacinação contra o 

coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido disponibilizada, conforme o calendário divulgado 

pela autoridade de saúde e mediante o termo de responsabilidade; 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º Fica obrigado o retorno da gestante quando a atividade laboral 

por ela exercida for incompatível com a sua realização em seu domicílio, por meio de 

teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância. 

 



 

 

 
 

 

Parágrafo Único: O Secretário Municipal a qual está vinculado cada 

gestante deverá justificar se seus funcionários devem ou não continuar em trabalho remoto 

de acordo com a suas sínteses de atribuições dispostas na lei Municipal de n° 895/2006. 

 

Art. 2°- A gestante, assim que for notificada pelo setor de recursos 

humanos, no prazo de dois dias uteis, deverá apresentar sua “Carteira de Vacinação” ou 

“Certificado Nacional de Vacinação COVID-19” comprovando estar em dia com a vacinação 

contra coronavírus SARS-Cov-2; 

 

Art. 3°- A gestante que escolher mediante o exercício de legítima opção 

individual pela não vacinação contra o coronavírus SARS-CoV-2 que lhe tiver sido 

disponibilizada, conforme normativas do Ministério da Saúde, deverá assinar termo de 

responsabilidade anexo que se compromete a cumprir todas as medidas preventivas 

adotadas pelo empregador. 

 

   Art. 4º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município de Trindade do 

Sul. 

 

   Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga 

as disposições anteriores ao contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL, 

  14 de março de 2022. 

 

 

ELIAS MIGUEL SEGALLA  

Prefeito Municipal 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

data supra: 

 

Ivo Borges Chagas 

Secretário da Administração 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 

 

 

Eu, __________________________________, brasileira, estado civil 

_______,  _________________________(profissão), mat. ________, inscrita no CPF de 

n°._______________________ e RG de n° ___________________________________, 

residente e domiciliada na _________________________, no município de 

___________________________, venho por meio deste declarar que escolhi mediante o 

exercício da minha legítima opção individual pela não vacinação contra o coronavírus SARS-

CoV-2 que me foi disponibilizada  de acordo com as Normativas do Ministério da Saúde e que 

me comprometo a cumprir todas as medidas preventivas adotas pelo meu empregador contra 

a contaminação do COVID-19. 

 

Trindade do Sul,____ de___________de 2022. 

 

 

___________________________ 

Nome completo 

Matr. 

 

 

 


