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DECRETO Nº 8.146/PMC/2021 

 
DETERMINA O RETORNO GRADUAL E O 

MONITORAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E 

INDIRETA, AFASTADOS EM RAZÃO DO 

ENQUADRAMENTO AO GRUPO DE RISCO DA 

COVID-19, EM RAZÃO DA IMUNIZAÇÃO ORIUNDA 

DO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO 

DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

O PREFEITO DE CACOAL, no uso das atribuições legais, e ainda,  

CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos termos 

declarados pela Organização Mundial de Saúde – OMS; 

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

contra a COVID-19, coordenado pelo Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO que o Município de Cacoal tem atuado com êxito na 

vacinação da população local, na proporção das vacinas disponibilizadas, observado o critério 

de idade, atendendo inclusive diversos servidores públicos; 

 

D E C R E T A: 

   

Art. 1º Fica determinado o retorno gradual aos trabalhos dos servidores públicos 

do Município de Cacoal, a partir de 01º de maio de 2021, enquadrados no grupo de risco da 

COVID-19, independentemente da faixa etária, desde que contemplados com a 2ª (segunda) 

dose ou dose única da vacinação de imunização oriunda do Plano Nacional de 

Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19 e, que se encontrem em estado clínico 

controlado em relação às comorbidades declaradas. 

Parágrafo Único: As funções que serão exercidas pelos servidores públicos que 

retornarão aos trabalhos, nos termos do caput, excepcionalmente, deverão se limitar ao 

expediente interno, não tendo contato e/ou atendimento ao público, exceto para aqueles cujas 

funções vinculem-se às áreas da segurança, saúde, assistência social, atividades de apoio, de 

meio ou que, de alguma forma, façam parte dos serviços declarados essenciais, assim como 

aqueles serviços declarados relevantes. 

Art. 2º Os órgãos da Administração do Município de Cacoal deverão adotar os 

protocolos de prevenção à COVID-19 no ambiente de trabalho, e ainda: 

I. organizar as atividades presenciais do servidor público municipal, limitadas ao 

expediente interno e à respectiva jornada de trabalho, ficando expressamente vedada a 

realização de horas extraordinárias; 

II. fiscalizar o uso obrigatório de máscara; 

III. garantir a disponibilização e reposição constante de álcool em gel no 

ambiente de trabalho; 
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IV. garantir a disponibilização e reposição constante de sabão nos sanitários, 

para a devida higienização; 

V. respeitar o distanciamento mínimo de 1,2m entre os servidores; 

VI. evitar o compartilhamento de objetos, quer sejam eles de uso individual ou 

coletivo; 

VII. demarcar as áreas de fluxo de pessoas para evitar aglomerações; 

VIII. restringir a presença de terceiros nos ambientes internos de trabalho. 

Art. 3º Os servidores que não se enquadrarem nas condições de retorno ao 

trabalho, através de autorização expressa do Secretário Municipal da pasta, deverão encaminhar 

ao Departamento de Recursos Humanos relatório médico circunstanciado e exames recentes, 

subscritos por especialista da área, aptos à comprovação da comorbidades que justifique a 

manutenção de seu enquadramento no grupo de risco e manutenção do afastamento até a data 

em que for contemplado com a imunização da COVID-19, na forma do caput do art. 1º. 

Parágrafo Único: O servidor permanecerá afastado até que seja avaliada a 

documentação apresentada pelo SESMT do Município de Cacoal e, será notificado do resultado 

da análise. 

Art. 4º Compete a Secretaria Municipal de Administração, conjuntamente com o 

Departamento de Recursos Humanos, a adoção de medidas necessárias à ciência do teor deste 

Decreto e ao seu fiel cumprimento. 

 

Art. 5º As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer 

momento, acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiologica do contagio e da evolução 

dos casos no âmbito do Município. 

 

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Cacoal (RO), 19 de Abril de 2021. 

 

  

ADAILTON ANTUNES FERREIRA 

Prefeito 
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