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Itens Discutidos
Emissão de portarias para grupos de risco;
Providências para adesão das próximas secretarias;
Prazo máximo de adesão no período implementação inicial do trabalho não presencial;
Deliberação quanto aos Processos de Adesão:
2810/2021 Adriana Agostinho Peixoto Mattar;
2812/2021 Fabiana Menezes da Silva.

DELIBERAÇÕES

Considerando a alta demanda de solicitações para adesão ao trabalho não presencial
por integrantes dos grupos de risco no período inicial da pandemia, tornou-se inviável a
emissão de portarias para todos os casos. Portanto, este Comitê decidiu por não
realizar portarias retroativas, visto que esses servidores passaram por uma perícia
médica para concessão do trabalho não presencial, conforme prevê o Decreto
22.436/2021.
Providências para adesão das próximas secretarias: O CGHOT continuará
implementando o trabalho não presencial de maneira escalonada nas Secretarias
Municipais desta Prefeitura, porém, entende que existem casos excepcionais que
devem ter prioridade neste processo. Nestes casos, a solicitação poderá ser enviada
por ofício, sendo direcionada ao Secretário Municipal de Administração. O Comitê
gestor prossegue com o mesmo calendário inicial.
Prazo máximo de adesão do trabalho não presencial: ainda que estejamos em um
processo inicial de implementação, quando não houver incompatibilidade e assim
solicitado, será concedido o prazo máximo de um ano conforme disposto na Instrução
Normativa 002/SMA/2021.
Processos de adesão deliberados:
PROCESSO
FUNCIONAL

NOME

LOTAÇÃO

PERÍODO

DELIBERAÇÃO

2810/2021

Adriana
Agostinho
Peixoto Mattar

Procuradoria

19/07/2021 a
19/07/2022

DEFERIDO

2812/2021

Fabiana
Menezes da
Silva.

Procuradoria

19/07/2021 a
31/12/2021

DEFERIDO

Todos os membros presentes estão de acordo com as conclusões apresentadas.

