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ATO DA MESA n9 02/2020
Inclui os parágrafos 49, 59, 69 e 79 no artigo 59

do Ato da Mesa n9 01/2020 de 17 de março de
2.020.

Artigo l9. Ficam acrescidos os parágrafos 49, 52, 69 e 79, no artigo 59 do Ato da Mesa
n901/2020, com as seguintes redações:
"Art. 5o..."

l9..."
2^..."
"§ 3^..."

§ 49 . Fica facultada a dispensa das atividades laborais, pelo período de 30 (trinta), contados a

partir de 19 de março, de servidores nas condições abaixo relacionadas:
I - com 60 (sessenta) anos de idade ou mais;

II - gestantes;
III - portadores de doenças infecciosas graves;

IV - portadores de doença inflamatória crônica das vias aéreas;

V - pessoas em tratamento oncológico que estejam realizando radioterapia ou
quimioterapia;

VI - portadores de cardiopatia crônica;
VII - portadores de diabetes;

VIII - portadores de doenças pulmonares crônicas;
IX - portadores de insuficiência renal crônica;

X - portadores de HIV;
XI - portadores de doenças autoimunes;
XII - portadores de doenças hepáticas;

XIII - portadores de hipertensão.
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§ 5g. A comprovação das hipóteses previstas neste artigo, dar-se-ão, por meio de documentos,

atestados, relatórios médicos e/ou exames que certifiquem tais patologias, os quais serão
entregues diretamente ao superior hierárquico imediato.

§ 6-, O afastamento autorizado nos termos deste ato não implica em prejuízo à remuneração,

e os dias de afastamento não serão descontados das férias vencidas ou vincendas e tampouco

das faltas abonadas, não implicando em nenhum prejuízo ao servidor, exceto quanto à
gratificação instituída pela Lei n9 3.376/2014, que deixará de ser paga durante o período de

afastamento.

§ 79. A gratificação instituída pela Lei n9 3.376/2014, será mantida para o caso de ser
autorizado o teletrabalho e/ou para o caso de revezamento no horário de trabalho entre os

servidores ou alteração da carga horária, com a devida autorização pelo Presidente.

§ 89. As medidas de que trata este ato se aplicam aos Vereadores, estagiários e terceirizados,
no que couber.

Art. 29. Este Ato entra em vigor em 19 de março de 2020.
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Registrada na Secretaria Administrativa da Câmara da Estância Turística de Salto e

afixada no local de costume em 19 de março de 2.020.

ROSANGELA CANDELARIA MANTOVANI MARTINS
Secretária Legislativa de Administração
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