
PROJETO DE LEI Nº 5256/2021

Dispõe sobre a garantia de afastamento ou de
realização de trabalhos home office (trabalho em
casa), nos períodos caracterizados como
pandemia, às servidoras gestantes, em qualquer
período gestacional e com vínculo público efetivo
ou estatutário, mediante avaliação médica da
Gerência de Saúde Ocupacional, Segurança do
Trabalho e Assistência ao Servidor – GESAT, no
Município de Patos de Minas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA:

Art. 1º Fica estabelecido que, nos períodos caracterizados como pandemia,
as servidoras gestantes, em qualquer período gestacional e com vínculo público efetivo
ou estatutário, tenham garantido o afastamento por atestado médico ou a realização de
trabalhos home office (trabalho em casa), mediante avaliação médica da Gerência de
Saúde Ocupacional, Segurança do Trabalho e Assistência ao Servidor - GESAT, no
município de Patos de Minas.

Art. 2º Caberá à GESAT o desígnio de função à gestante, sem que haja
risco à evolução gestacional e/ou à saúde da gestante, ficando a servidora disponível
para o exercício de atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho
remoto ou outra forma de trabalho à distância.

Art. 3º Fica assegurado o disposto nesta lei as gestantes,
independentemente de terem sido vacinadas ou não.

Art.  4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Patos de Minas, 11 de junho de 2021.

Gladston Gabriel da Silva – Gladston Enfermeiro
Vereador
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JUSTIFICATIVA:
Há a Lei Federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021, que não abrange as

servidoras públicas do município de Patos de Minas com vínculo empregatício efetivo
ou estatutário.

Dada a insegurança e o desconhecimento do curso das doenças pandêmicas,
que podem interferir na evolução gestacional e/ou na saúde da gestante ou do bebê após
o nascimento, é salutar prezar pela segurança dessas mulheres nesse momento da vida
que demanda tanta atenção.

Nesse sentido, é necessário minimizar, ao máximo, a exposição a fatores
biológicos que possam ensejar riscos gestacionais, haja vista a insegurança dos setores
epidemiológicos em relação à eficácia de vacinas para as gestantes ou até mesmo em
relação à segurança da aplicação de vacinas e seus efeitos colaterais para elas e seus
fetos.

Além disso, cumpre salientar a falta de comprovação científica sobre a
eficácia de 100% das vacinas produzidas para o enfrentamento de pandemias e os
cursos de mutações virais desconhecidos, que não dão seguridade total às gestantes.

Por fim, cumpre destacar que, em que pese a não mensuração, no momento,
do número de servidoras gestantes em nosso município, é indubitável que a segurança
trazida elas, perante a aprovação desse projeto de lei, se sobrepõe à possibilidade de
qualquer ajuste necessário por parte da administração municipal para o provimento da
efetivação de trabalhos na modalidade home office.
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