
 
 
 
 
 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ  

CGC/MF - 76.235.761/0001-94 - Rua Mauro Cardoso de 

Oliveira, 190 

 

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO  

 

DECISÃO ADMINISTRATIVA  

REQUERENTE: LUIZ ANTONIO POSSAGNOLO 

ASSUNTO: REQUERIMENTO DE CONTINUIDADE DE AFASTAMENT O – 

GRUPO DE RISCO – COVID-19, TENDO EM VISTA A DECISÃO DO DIA 

03/02/2021 

 

DOS FATOS: 

Que, o Requerente em data de 01/02/2021, protocolou requerimento pleiteando autorização 

para continuar trabalhando em Home Office, conforme autorização de abril de 2020, o que foi 

deferido. 

Ocorre que, conforme notificação do Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, há a 

necessidade do servidor voltar aos trabalhos de forma presencial, tendo em vista a falta de 

servidor no Departamento de Obras. 

Que, após ser notificado a voltar ao trabalho, o servidor protocolou requerimento direcionado 

ao Secretário com o pleito da continuidade do trabalho em Home Office com a justificativa 

daquela decisão do mês 02/2021.  

Esta é a síntese do necessário. 

 

DO DIREITO: 

Não assiste razão o pleito do Requerente quando pretende continuar afastado de suas 

atividades, uma vez que, conforme notificação do Secretário de Obras, há a necessidade da 

volta do servidor aos trabalhos, uma vez que não há servidores suficientes para o 

Departamento.  

Ademais, conforme bem asseverou o Secretário, já foram disponibilizadas 02 (duas) doses da 

vacina como meio de prevenção do vírus. A par disso, o município atua com controle de 
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acessos nas duas portarias de entrada; possui ainda espaço físico no Paço 

municipal para preservação do distanciamento necessário entre os membros de cada setor; há 

a disponibilização de álcool em gel, mascará para controle de disseminação do vírus COVID-

19. 

 

DECISÃO:  

Diante do exposto é a presente para revogar a decisão anteriormente exarada, indeferindo o 

requerimento do servidor Luiz Antonio Possagnoli, tendo em vista os argumentos acima 

expostos. 

Dê-se ciência do decidido ao Departamento de Recursos Humanos, ao Secretário Municipal 

de Obras e Urbanismo e ao servidor Luiz Antonio Possagnoli. 

Publique-se. 

Registre-se. 

Intimem-se. 

Cumpra-se. 

Paço Municipal Bráulio Barbosa Ferraz, 78° da Emancipação Política. 

Andirá, 22 de setembro de 2021. 

 

Ione Elisabeth Alves Abib 

Prefeita Municipal   


