
PROTOCOLO PELO MUNICÍPIO: 

Requerimento 
 

À Chefia Imediata, Sr(a). ...........................................................................     Cargo: ............................................... 

Ao Diretor/Gestor da unidade, Sr(a). ...................................................................................................................... 

Nome:   

...................................................................................................................................... ........................................ 

Nacionalidade:  

Brasileiro(a) 

Estado Civil:  

........................................... 

Cargo:  

....................................................................................... 

R.G.:  

.............................-SSP/SP 

CPF/MF:  

........................................ 

RF:  

.................................................................... 

Endereço: 

Rua ..................................................................................., ....... , ......................., CEP ............... – ........................../SP 

Condição (Grupo de Risco): 

(   ) gestante ou lactante; 

(   ) maior de 60 (sessenta) anos; 

(   ) portador  de  doença  ou  outra  condição  de  risco  de  desenvolvimento de sintomas mais graves decorrentes da 

infecção pelo  coronaírus,  nos  termos  definidos  pelas  autoridades  de  saúde e sanitária, quais sejam: Cardiopatia 

moderada a grave; Diabetes em tratamento;  Doença Hepática moderada a grave; Doença renal crônica; Doenças 

respiratórias crônicas; Hipertensos em tratamento; Qualquer condição que leve à imunodepressão;  Tratamento 

oncológico;  Mobilidade Reduzida; Obesidade; Deficiência de Comunicação, cuidados pessoais, entre outros, conforme 

documento anexo. 

Unidade de Trabalho: 

................................................ 

Período de teletrabalho:  

De ......../........../2020 até o final da situação de emergência declarado pelo 

Município 

 

Eu, acima qualificado, no pleno exercício de meu direito previsto no art. 5º c/c art. 6º, III, ambos do Decreto nº 59.283 de 

16 de março de 2020 que define as medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, respaldado no 

art. 5º, XXXIV, CF, venho, respeitosamente, por estar enquadrado nos termos da legislação ora citada na condição de grupo 

de risco conforme (motivo indicado no quadro acima) requerer seja submetido ao regime de teletrabalho, nos termos do 

Decreto 59.283/2020, dispensando o meu comparecimento à unidade de trabalho onde estou lotado ou qualquer outro 

local físico da Prefeitura, para exercer minhas atividades profissionais a partir da data indicada acima, declarando desde já 

estar em plenas condições de saúde para o exercício do teletrabalho. 

 Estou  à disposição da minha Chefia, aguardando a apresentação do plano de trabalho e demais orientações para o 

desenvolvimento do teletrabalho, sendo certo que, cabe exclusivamente aos gestores do Município providenciar todo e 

qualquer  suporte  técnico  e  material  necessário ao desenvolvimento do teletrabalho e na ausência destas condições, não 

poderei ser punido, constrangido ou prejudicado. 

 

São Paulo, ____, de ____________, de 2020. 

________________________________________ 

Assinatura do Requerente  


