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DECRETO N° 6.127, DE 31 DE MAIO DE 2021. 

“Dispõe sobre o retorno ao trabalho presencial 

dos servidores maiores de 60 anos vacinados 

contra a COVID-19 e dá outras providências”. 

 

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO, Prefeito Municipal da Estância Turística 

de Tremembé, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,  

CONSIDERANDO a Portaria Ministerial nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, 

do Ministério da Saúde, que declara emergência em saúde pública de 

importância nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo 

Coronavírus; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5.793, de 17 de março de 2020, 

que declarou Estado de Emergência no âmbito da saúde pública, no 

Município da Estância Turística de Tremembé; 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, 

que instituiu a medida de quarentena para enfrentamento da crise, de 

acordo com as correlatas prorrogações; 

CONSIDERANDO o público-alvo já imunizado, que contempla as pessoas 

de sessenta anos, em cumprimento ao Plano Nacional de Imunização e sua 

execução por meio do Plano Estadual de Vacinação, que vem sendo 

cumprido a contento no Município; 

D E C R E T A: 

ARTIGO 1º - Os empregados públicos municipais, maiores de 60 

anos, que tenham sido vacinados, deverão retornar ao trabalho presencial 
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ou ao cumprimento da escala de trabalho definida pela chefia imediata, a 

partir de 15 (quinze) dias do esquema completo de vacinação. 

 § 1º - Ficam excluídos do retorno ao trabalho presencial os 

empregados públicos municipais maiores de 60 anos que ainda não tenham 

recebido a segunda dose da vacina; 

§ 2º - Independentemente da idade, os empregados públicos 

municipais portadores de doenças respiratórias crônicas ou que reduzam a 

imunidade, imunossuprimidos por doenças/patologias e/ou medicamentos e 

as gestantes, desde que tal condição seja convalidada por 

declaração/atestado médico entregue na Medicina do Trabalho, poderão 

realizar suas atividades em regime de trabalho remoto, conforme definido 

por seu superior imediato. 

ARTIGO 2º - Este decreto vigorará a partir de 1º de junho de 2021, 

revogando-se as disposições em contrário, especialmente os parágrafos 1º 

e 2º, do artigo 4º, do Decreto Municipal nº 5.793, de 17 de março de 2020 

e o artigo 1º, do Decreto Municipal nº 6.023, de 04 de janeiro de 2020. 

 

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé, em 31 de maio de 

2021. 

 

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO 

Prefeito Municipal 

Publicado e Registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal da Estância 

Turística de Tremembé, em 31 de maio de 2021. 

 

ELIANA MARIA NEVES DE LIMA 

Coordenadora dos Serviços da Secretaria 


