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residências, respeitando o ISOLAMENTO SOCIAL, afim de não
contrair o Corona vírus (COVID-19). Estes Servidores irão
autodeclarar que fazem parte deste grupo de risco conforme
parágrafo 1º deste referido artigo, através da autodeclaração, no
Anexo I desta Portaria.

_______________________________________________________
PODER EXECUTIVO
PORTARIA N° 080/2020 – SEAD
Estabelece ao Grupo de Risco, medidas
temporárias de prevenção e controle ao contágio
pelo
novo
Corona
vírus
(COVID-19)
considerando a classificação de pandemia pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso
das atribuições conferidas pelo art. 84, I, II da Lei Orgânica, de 05 de
abril de 1990, e;
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do Corona vírus
(COVID-19);
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da
Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana
pelo novo Corona vírus (COVID-19);
Considerando o Decreto Municipal nº40 de 13 de abril de 2020, que
decreta em seu Art. 2º, I,II, III, IV e V, que obrigatoriamente deverão
permanecer em isolamento social (em casa), pessoas com 60 anos ou
mais, crianças de 0 a 12 anos, imunossupridos independente de idade,
portadores de doenças crônicas e gestantes e lactantes;
Considerando que a saúde constitui-se de serviço essencial para o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Corona vírus (COVID-19);
RESOLVE:
Art. 1º - Os servidores da Prefeitura Municipal de Guimarães,
considerados do Grupo de Risco, deverão permanecer em suas

§ 1º - Os servidores e colaboradores que compõem o grupo de risco,
são:
a) aqueles com 60 anos ou mais;
b) imunodeprimidos;
c) cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca,
infartados, revascularizados, portadores de arritmias, hipertensão
arterial sistêmica severa), pneumopatas graves ou descompensados
(enfisema pulmonar, dependentes de oxigênio, portadores de asma
moderada ou grave, DPOC, sequela pulmonar decorrente de
tuberculose), insuficiência renal crônica, obesidade mórbida com
IMC igual ou superior a 40, cirrose ou insuficiência hepática e
diabéticos em tratamento ou uso de medicamentos.
d) gestantes ou lactantes.
§ 2º - A autodeclaração do servidor é o instrumento válido,
enquanto durar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Corona vírus (COVID-19), para
comprovar a sua condição de pessoa inserida no Grupo de Risco;
§ 3º - A autodeclaração deverá ser instruída com as certidões e
atestados necessários à comprovação da inserção no grupo de risco e
encaminhada Secretaria Municipal de Administração, deverão ser
apresentados os originais das certidões e atestados;
§ 4º - O afastamento da lactante está limitado a seis meses e à
autodeclaração deve ser anexada a certidão de nascimento do filho,
juntamente à portaria de licença maternidade. Caso o período de
lactação exclusiva seja estendido, deverá apresentar autodeclaração,
na forma do Anexo I;
§ 5º - A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou
empregado público às sanções penais e administrativas previstas em
Lei. Medidas gerais de prevenção, cautela e redução da
transmissibilidade.
Secretaria Municipal da Administração – SEAD,
Guimarães (MA), 12 de maio de 2020.
Danielson Torres Ferreira
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO I
AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE
Eu, __________________________________________, RG nº
___________________, CPF nº ___________________ declaro
para fins específicos de atendimento ao disposto na Portaria n°
80, de 12 de maio de 2020, que devo ser submetido a isolamento
social (ficar em casa) em razão de ser imunodeprimido (a),
cardiopatas graves ou descompensados (insuficiência cardíaca,
infartados, revascularizados,
portadores de arritmias,
hipertensão arterial sistêmica severa), pneumopatas graves ou
descompensados (enfisema pulmonar, dependentes de oxigênio,
portadores de asma moderada ou grave, DPOC, sequela
pulmonar decorrente de tuberculose), insuficiência renal crônica,
obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40, cirrose ou
insuficiência hepática e diabéticos em tratamento ou uso de
medicamentos, gestante ou lactante com data de início
_______________, e enquanto perdurar o estado de emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do
Corona vírus (COVID-19). Declaro, mais, que estou ciente de que
a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais e
administrativas previstas em Lei.
____________________________
Assinatura do Servidor

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE GUIMARÃES
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