
 
DECRETO Nº 3.277 

De 12 de agosto de 2009. 
  

DISPÕE SOBRE O AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES DAS SERVIDORAS PÚBLICAS 
GESTANTES DO MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO. 

 
  O  VICE-PREFEITO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO DO 
MUNICIPIO DE SANTO ÂNGELO no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica do Município e,  
 
  CONSIDERANDO que as autoridades da área da saúde do país confirmam a 
existência de um quadro que caracteriza pandemia decorrente da ação do vírus Influenza A (H1N1); 
 
  CONSIDERANDO que o protocolo de manejo clínico da Influenza A (H1N1), 
elaborado pelo Ministério da Saúde, inclui a gravidez como fator de risco independentemente da 
idade gestacional; 

 
  CONSIDERANDO princípio sistematicamente disposto no nosso ordenamento 
(artigos 6º, 7º, incisos XVIII e XXII; 194, 196 e 227, da Constituição Federal, e artigos 7º e 8º, da 
Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente), 
que confere prioridade à proteção à maternidade e à infância, com políticas de redução dos riscos 
por meio de ações preventivas de saúde, higiene e segurança; 
 
  CONSIDERANDO que os meses de inverno são altamente propícios ao aumento do 
número de casos da Influenza A (H1N1);  
 
  CONSIDERANDO que uma das principais medidas preventivas recomendadas para 
evitar a exposição ao contágio da Influenza A (H1N1) é evitar aglomerações e ambientes fechados; 
 

DECRETA: 

  Art. 1º Que as servidoras públicas municipais gestantes ficam liberadas de 
comparecer ao serviço até nova orientação da Vigilância Epidemiológica deste município. 
  
  Art. 2º Com a finalidade de regularizar os registros de efetividade, as servidoras 
gestantes deverão apresentar atestado médico comprovando a gravidez, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar do primeiro dia da liberação. 
   
  Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
      

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.  

  CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ALCEBÍADES DE OLIVEIRA, em 12 de 

agosto de 2009.  

  ADOLAR RODRIGUES QUEIRÓZ 
           Vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito 
 
 


