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DECRETO Nº 185, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 6.061, DE 08 

SETEMBRO DE 2021 E ESTABELECE DOCUMENTOS 

PARA SUA FIEL EXECUÇÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito do Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pelos artigos 12, 90, incisos III e VI, 116, inciso I, “a”, todos da Lei Orgânica do Município, 

promulgada em 29 de junho de 1990, e, 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 6.061, de 08 de setembro de 2021 dispôs sobre o 

afastamento da servidora pública municipal gestante das atividades de trabalho presencial 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública municipal, estabelece medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública e implantação do regime de teletrabalho para 

proteção das servidoras gestantes;   

CONSIDERANDO que o Município está na vigência do Estado de Calamidade Pública, em 

virtude dos problemas de saúde pública gerados pelo enfrentamento da pandemia decorrente do 

Coronavírus (COVID-19), declarado pelo Decreto Municipal nº 585, de 17 de abril de 2020, 

reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela Resolução nº 5.542, 

de 23 de abril de 2020, prorrogado através do Decreto n° 731, de 28 de dezembro de 2020, 

reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pela Resolução nº 5.564, 

de 09 de junho de 2021; 

CONSIDERANDO que nova prorrogação se deu até 31 de dezembro de 2021, por meio do 

Decreto Municipal nº 118, de 17 de junho de 2021; 

CONSIDERANDO que o art. 4º da Lei Municipal nº 6.061, de 08 de setembro de 2021, dispôs 

que o Poder Executivo regulamentaria referida lei instituindo mecanismos para comprovação da 

contraprestação de serviços e aferição de produtividade, bem como quanto a termo de 

responsabilidade dos protocolos a serem seguidos; 

CONSIDERANDO a necessidade de instituir cronograma, discriminar as atividades e demais 

procedimentos a serem desenvolvidas no regime de teletrabalho, em prol da preservação dos 

serviços públicos; 

 

DECRETA 

 Art. 1º - O disposto na Lei Municipal nº 6.061, de 08 de setembro de 2021, e neste 

decreto será aplicado ao quadro das servidoras públicas municipais gestantes ativas do 

Município de Conselheiro Lafaiete após aferição do disposto na referida lei, notadamente do art. 

2º, mediante pactuação do Plano de Trabalho e assinatura do Termo de Responsabilidade.  

 

Art. 2º - Fica regulamentado e instituído o Plano de Trabalho Individual, conforme 

Anexo I deste decreto, a ser pactuado e assinado para formalização e discriminação da 

contraprestação dos serviços, durante o afastamento das atividades de trabalho presencial, 

enquanto perdurar o estado de calamidade pública municipal, após preenchimento dos requisitos 

e procedimentos previstos na Lei Municipal nº 6.061, de 08 de setembro de 2021.  
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Art. 3º - Fica estabelecido o Termo de Responsabilidade quanto aos protocolos e 

diretrizes a serem seguidos pelas servidoras públicas municipais gestantes no exercício das 

atividades em teletrabalho/trabalho remoto nos termos no Anexo II deste decreto.  

 

Art. 4º -  Para orientação, diretrizes das atividades, comprovação da contraprestação dos 

serviços, aferição de produtividade, revisão e ajustes do plano de trabalho e demais 

esclarecimento necessários, será realizada reunião, no formato “on line”.  

 

Art. 5º - O Plano de Trabalho Individual, o Termo de Responsabilidade e todos os 

demais documentos pertinentes a aplicação da Lei Municipal nº 6.061, de 08 de setembro de 

2021 devem ser arquivados na pasta funcional de cada servidora pública municipal gestante.  

 

Art. 6º - O retorno das servidoras públicas municipais gestantes, para modalidade 

presencial, deverá ser realizado, independente de notificação, assim que cessar a emergência de 

saúde pública decorrente do novo coronavírus, conforme prazo estabelecido por Decreto 

Municipal.  

 

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, sendo dada por 

publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos atos da Administração e na forma da 

Lei. 

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 09 dias do mês de setembro de 

2021. 

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Geral 
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Anexo I do Decreto nº 185/2021 

 
PLANO DE TRABALHO INDIVIDUAL 

 

DADOS SECRETARIA 

Nome da chefia imediata: 
 

Secretaria: 
 

Setor/unidade:  
 

DADOS SERVIDOR 

Nome: Cargo: 
Matrícula: Vínculo: 
Lotação: 

Período em que o servidor estará sujeito ao 
regime de teletrabalho/trabalho remoto 

 

 

 

Descrição das atividades a serem desempenhadas pelo 
Servidor 

Cronograma para 
apresentação/envio/ 

cumprimento das atividades  
e/ou planilha de resultados  

  

  

  

  

  

 

Cronograma de reuniões com a chefia imediata: 

Ano: ______   Dia/mês: ______ Hora: _______ 

Forma: _______________________ 

Ano: ______   Dia/mês: ______ Hora: ____ 

Forma: _______________________ 

Ano: ______   Dia/mês: ______ Hora: _______ 

Forma: _______________________ 

Ano: ______   Dia/mês: ______ Hora: ____ 

Forma: _______________________ 

 

Servidor Chefia Imediata Secretário 
 

Ciente do disposto na Lei Municipal nº 
_________, Decreto nº _______  
Ciente do Trabalho Pactuado 

Fornecido as instruções 
Autorizado conforme planejamento 
acima 

 

Data: ____/____/____ 

 

Data: ____/____/____ 

 

Data: ____/____/____ 

 

 
Assinatura 

 

 
Assinatura 

 

 
Assinatura 

 

Outras observações: 
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Anexo II do Decreto nº 185/2021 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  

 

Pelo presente termo de responsabilidade eu, _____________________________, portadora do 

CPF nº _______________, RG nº ___________________, servidor(a) público(a) municipal no 

cargo/função de __________________, matrícula ______________, vinculado(a) a Secretaria 

Municipal de ______________________, com ingresso em ______________, residente e 

domiciliado(a) à ___________________________________ (endereço), declaro para todos os 

fins de direito ter sido cientificado das instruções fornecidas pela chefia imediata para exercício 

das atividades em teletrabalho/trabalho remoto conforme disposto na Lei Municipal nº 

___________ e Decreto nº _____________,  para desempenho com segurança de minhas 

funções na modalidade, me comprometendo a seguir as normas regulamentadoras e medidas de 

segurança do trabalho  a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho e as demais instruções 

repassadas pelo Município, bem como cumprir e respeitar a jornada de trabalho atinente ao meu 

vínculo e o disposto no Plano de Trabalho Individual.  

 

Em virtude da natureza do afastamento das atividades de trabalho presencial prevista na Lei 

Municipal nº _________ tenho ciência que é de observância obrigatória o cumprimento das 

medidas e protocolos de biossegurança e higiene fixados pelas autoridades e órgãos de saúde e as 

reguladas no âmbito do Plano Minas Consciente, e a manutenção das práticas adequadas ao 

enfrentamento da disseminação da COVID-19, nas quais se baseiam, ainda, Limpeza e 

Higienização, Proteção, uso de máscara e distanciamento. 

 

Declaro que fui cientificado de que o não cumprimento das instruções acima, no todo ou em 

parte, me sujeitará às penalidades previstas em lei. 

 

Conselheiro Lafaiete – MG, (dia) de (mês) de (ano). 

 

_____________________________________ 

(assinatura) 

 

 

 

 

 

Ciente Chefia Imediata: _________________________ 

(nome e assinatura) 

 

 

 


