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Direitos da gestante 
na pandemia

Sabemos que as gestantes são
mais vulneráveis à contaminação
do Coronavírus, por isso, pensan-
do na busca da proteção à mãe e
ao nascituro, recentemente foi
publicada a Lei 14.151/21 que veio
disciplinar as empregadas gestan-
tes durante a pandemia.

Trata-se de uma lei com curta e
objetiva redação, porém que nos
traz muitas polêmicas, especial-
mente no que tange ao custeio. A
lei protege apenas a maternidade
biológica lhe assegurando o traba-
lho à distância, evitando a circula-
ção e contato com outras pessoas. 

No período do trabalho à dis-
tância é garantida a remuneração
da empregada, sendo o emprega-
dor responsável por esse custeio,
inclusive, a pequena empresa e o
empregador doméstico. 

O afastamento deve ser ime-
diato e considerando que a prote-
ção alcança a maternidade, direito
trabalhista indisponível não há
possibilidade de escolha pela ges-

tante em laborar nas dependên-
cias físicas de seu empregador.

Uma das polêmicas que surge é
quando se tratar de gestantes que
desempenham atividades impos-
síveis de serem desenvolvidas à
distância. 

Caso o trabalho a distância seja
incompatível, há quem entenda
que seria possível o empregador
transferir a gestante para outras
funções compatíveis, por analogia
ao previsto no art. 392, § 4º da CLT
ou adotar a suspensão do contra-
to de trabalho autorizada pela MP
1045/21, com o pagamento do
BEM pelo Governo. Entretanto, a
lei garante a remuneração e ao
suspender o contrato com o paga-
mento do BEM, o valor costuma
ser menor ao da remuneração,
nesse caso, o empregador deverá
complementar os valores da dife-
rença já que a lei autoriza a totali-
dade da remuneração. 

Mas, ainda temos outro pro-
blema, o BEM e a complementa-
ção têm natureza indenizatória, o
que não incidiria os recolhimentos
previdenciários e fiscais, e como é

garantida a remuneração deve
existir a incidência.

Para maior segurança do
empregador evitando um passivo
trabalhista e assegurando os direi-
tos à gestante, nos casos em que
há incompatibilidade do trabalho
à distância, o ideal é que essa ges-
tante seja afastada de suas ativi-
dades com licença remunerada. 

A grande preocupação está nas
atividades que não podem ser
executadas à distância e a capaci-
dade econômica das empresas e
do empregador doméstico.
Conclui-se que o objetivo da
norma é proteger a maternidade
durante a pandemia, e que a ges-
tante tenha garantia de emprego,
ao trabalho à distância e à sua
remuneração.

Por fim, para que se busque
uma saída mais segura, aconselha-
se que procurem um advogado
especialista de sua confiança para
as devidas orientações.

Nécia Batista
Advogada, Professora

Especialista Trabalhista e
Previdenciária.

A r t i g o  d a  S e m a n aDECRETO MUNICIPAL Nº.  2.814, DE 21
DE MAIO DE 2.021

“Dispõe sobre a extensão da “Fase de
Transição” do ‘Plano São Paulo” elaborado
pelo Governo do Estado de São Paulo, pre-
vista no Município de Rio Grande da Serra,
no Decreto Municipal nº. 2.800, de 16 de
abril de 2.021 e alterações subsequentes, e
dá outras providências.” 

CLAUDIO MANOEL MELO, Prefeito do
Município de Rio Grande da Serra, no uso
de suas atribuições legais e;

Con¬siderando o Decreto Estadual nº.
64.994, de 28 de maio de 2020, que dispõe
sobre a medida de quarentena de que
trata o Decreto nº.  64.881, de 22 de março
de 2020 e institui o Plano São Paulo; 

Considerando o balanço do Plano São
Paulo, apresentado pelo Governo do
Estado, na data 19 de maio de 2.021, que
estabelece novas regras para todo o
Estado de São Paulo durante a Fase de
Transição.

DECRETA
Art. 1º. - A “Fase de Transição” do

“Plano São Paulo” divulgada pelo Governo
do Estado de São Paulo, fica estendida no
território municipal de 24 de maio à 31 de
maio de 2.021.

Art. 2º.  - Durante a fase de transição
instituída pelo art. 1º deste Decreto, fica
autorizada a continuidade no funciona-
mento das atividades econômicas, sociais,
religiosas e administrativas previstas no
Decreto Municipal nº. 2.807, de 07 de
maio de 2.021, nos seguintes termos:

I - Horário de funcionamento - das
06h00 às 21h00;

II - Capacidade máxima de ocupação -
40% (quarenta por cento) e, 

III - Ficam mantidos os protocolos sani-
tários específicos ao setor.

Art. 3º. - Ficam mantidas as disposições
contidas nº. 2.807, de 07 de maio de 2.021,
naquilo que não for conflitante com o pre-
sente Decreto, permanecendo aquele em
vigor nestes pontos até do dia 31 de maio
de 2.021. 

Art. 4º. Este decreto entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a contar de 24 de maio de 2.021.   

Prefeitura do Município de Rio Grande
da Serra, 21 de maio de 2.021 - 57º. Ano de
Emancipação Político-Administrativa do
Município.

Claudio Manoel Melo
Prefeito
Pedro Wilson Marques Estanquera
Secretário de Governo
Bárbara Regina Ferreira da Silva
Secretária de Assuntos Jurídicos

DESPACHO DA COPEL
PROCESSO 278/2021-6  – TOMADA DE

PREÇOS Nº 01/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO:
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ADEQUA-
ÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO BÁSICA: RECANTO INFANTIL
MADRE MARIA DE JESUS E DAVID BARBO-
SA.

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO – PRO-
POSTAS DE PREÇOS: Após análise minucio-
sa das propostas, a COPEL abriu e conferiu
as propostas das licitantes habilitadas, nos
termos do edital, ficando todas as empre-
sas classificadas, conforme ordem abaixo: 

1º. Classificada ACETEC CONSTRU-
TORA LTDA – valor global de R$
355.370,00;

2º. Classificada EXTRATECH SERVI-
ÇOS DE ENGENHARIA EIRELI – valor global
de R$ 355.371,81;

Ficando assim, todos intimados nos
termos do artigo 109, inciso I, alínea “b”
da Lei 8.666/1993, e alterações posterio-
res. Juliana Oliveira da Silva – Presidente
da COPEL - 21/05/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2021 -
PROCESSO Nº 1042/2020-7 – Objeto:
Registro de preços para recarga e manu-
tenção de extintores para atender todas as
secretarias da Prefeitura de Rio Grande da
Serra. 

DATA DE ABERTURA: 10 de Junho de
2021 às 10:00 horas, no Departamento de
Compras, Licitações e Contratos – SF, situa-
do na Rua do Progresso, 700 - Centro – Rio
Grande da Serra/SP. 

O edital, anexos, demais informações e
esclarecimentos, poderão ser obtidos no
endereço eletrônico www.riograndedaser-
ra.gov.br , solicitados pelo e-mail: licita-
coes@riograndedaserra.sp.gov.br ou pelo
telefone: (11) 4821-4857. Eduardo Vieira
do Nascimento – Secretário de Obras e
Planejamento – 21/05/2021.
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À espera do novo
Os usuários do transporte público rodoviá-

rio de Ribeirão Pires esperavam por novos
tempos após a aquisição da Rigras pela
empresa Suzantur, mas não é bem isso que
estamos vivendo.  Os problemas que já exis-
tiam antes mesmo de a pandemia se instalar
em nossas vidas tornaram-se ainda mais pre-
sente e, até o momento, nada de
novo nos foi apresentado.  
Frota reduzida e horários desre-

gulados culminam em uma longa
espera e ônibus cada vez mais lota-
dos nos horários de pico.  Sem men-
cionar o sistema falho e ultrapassado da inte-
gração, que só atrasa a vida dos passageiros.  
Chega a ser bizarro utilizar-se de um méto-

do totalmente retrógrado, em que os passa-
geiros são impedidos de circular livremente
pelo terminal rodoviário e embarcar na linha
que deseja. Neste caso em específico, temos
a desorganização da empresa aliada a falta

de comprometimento da Administração
Pública em colocar um final no desagradável
“chiqueirinho”.   
E neste jogo de interesses quem sofre são

os usuários que são submetidos a um serviço
de qualidade questionável e os próprios fun-
cionários, que muitas vezes são obrigados a

ouvir reclamações sobre algo que
não está ao seu alcance.  
A desculpa de que a frota está

reduzida em razão da pandemia
não convence mais ninguém. Pelo
contrário, causa ainda mais revolta.

Aliás, quanto menos ônibus nas ruas, maior é
a concentração de pessoas ao longo de uma
viagem e, consequentemente, o risco de con-
taminação torna-se maior.  
Passou da hora de o serviço ser oferecido

de maneira completa e de a nova empresa
mostrar o que realmente tem de diferente
da antiga.  

““AA  ddeessccuullppaa  
ddaa  ppaannddeemmiiaa
nnããoo  ccoonnvveennccee
mmaaiiss  nniinngguuéémm””
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