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PORTARIA Nº 536/2020, DE 23 DE OUTUBRO DE 2020. 

 

DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO DOS 

PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONVOCADOS A 

RETORNAR AO TRABALHO, QUE SÃO DO GRUPO DE RISCO. 

 

JAIMIR COMIN, Prefeito de Treviso, no uso de suas atribuições legais, 

conforme dispõe o Art. 45, Inciso XXIII da Lei Orgânica do Município, e o 

Decreto Municipal nº 251/2020 de 19 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO, o retorno das atividades escolares para o programa de 

apoio pedagógico coletivo para alunos com dificuldades; 

 

CONSIDERANDO, a presença de servidores da educação com restrições 

para retornar ao serviço presencial; 

 

CONSIDERANDO, as portarias nº 592/2020, 778/2020 e 792/2020, as 

quais estabelecem os critérios de funcionamento das atividades de 

interesse regional e local, bem como as medidas de enfrentamento da 

COVID-19, de acordo com os níveis de risco da avaliação do risco 

potencial regional das regiões de saúde, e suas atualizações. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Os profissionais da Secretaria de Educação do Município de 

Treviso convocados a retornarem ao trabalho em virtude do retorno das 

atividades do programa de apoio pedagógico, que fazem parte do grupo 

de risco quais sejam: 

 

I - Idosos na acepção legal do termo, por contarem com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos; 
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II - Gestantes; 

 

III - Portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes 

não controlada, hipertensão, pessoas em tratamento oncológico, lúpus e 

HIV. 

   

Art. 2º - Os servidores de que tratam os incisos I, II e III deverão 

apresentar exames, receita ou atestado médico/ declaração que 

comprove o status dos quadros, emitido nos últimos 90 (noventa) dias, 

devendo estes serem entregues ate 30 de outubro de 2020 em suas 

respectivas unidades de ensino a qual exerçam suas atividades laborais. 

 

§ 1º - Os servidores que se enquadram no grupo de risco deverão realizar 

sua jornada laboral mediante tele trabalho, sem exceção. 

 

Art. 3º - Casos omissos deverão ser submetidos à Secretaria de 

Educação, para deliberação. 

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a partir de 23 de outubro de 2020. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Treviso/SC, 23 de outubro de 2020. 

 

JAIMIR COMIN 
Prefeito 

 

Publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e registrado na Secretaria de 

Administração e Finanças, em 26 de outubro de 2020. 

 

GETULIO HOFFMANN MIRANDA 
Secretário de Administração e Finanças. 
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