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NOTA TÉCNICA 

 

Assunto: Esclarecimento referente à nova Instrução Normativa n. 

07/2021/SEPLAG que altera e acrescentam dispositivos na Instrução Normativa 

n. 17/2020/SEPLAG. 

Interessado: Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato 

Grosso – SISMA/MT. 

 

Na data de 23 de setembro de 2021, foi publicada a Instrução 

Normativa n. 07/2021/SEPLAG, que alterou e acrescentou novos dispositivos à IN 

17/2020/SEPLAG, que estabelece as diretrizes gerais, de caráter temporário, 

para o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores e empregados 

públicos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.  

 A primeira alteração se deu no artigo 5º da IN 17/2020 que 

teve acrescentado três parágrafos que especificam exatamente quais as medidas 

que os servidores terão que tomar, uma vez que obtiveram contato com pessoas 

contaminadas, independente da testagem se dar como positiva ou negativa, 

portanto, os passos a serem seguidos ficaram devidamente explicados, devendo 

ser analisado cada caso.  

A segunda alteração ocorreu no artigo 6-A da IN 17/2020, 

ficando estabelecida a obrigatoriedade do retorno dos servidores de grupo de 

risco que já estejam imunizados, sendo vedado, portanto, a permanência em 

regime de teletrabalho. 



 

(65) 3642-7664 / 3642-7665 
AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA,1894, ED. MARUANÃ SALA 1504, BOSQUE DA SAÚDE, MT 

 

Excepcionalmente, ficou estabelecidos nos parágrafos 1º e 2º 

os requisitos que deverão ser preenchidos, caso o servidor não possa retornar 

para o serviço presencial e deverá permanecer em teletrabalho.  

Ainda, referente ao artigo 6-A, nos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º, 

informam as penalidades caso o servidor tenha optado pela não imunização e 

ainda, aos servidores que não retornaram ao regime presencial e não possuem 

direito ao teletrabalho. Salientando no parágrafo 7º que as penalidades não se 

aplicam aos servidores que cumprirem os requisitos do artigo 5º dessa IN.  

Ademais, em análise do artigo 9º, ficam estabelecidos os 

requisitos cumulativos referentes aos servidores pertencentes ao grupo de risco 

que ainda não foram imunizados e que possuem direito ao teletrabalho, ao 

retorno no trabalho presencial. 

Além disso, fica acrescentado o artigo 9-A que estabelece que 

o servidor pertencente ao grupo de risco que se enquadrar nos incisos III e IV 

(laudo médico específico) do parágrafo 1º do artigo 6-A, deve-se submeter à 

avaliação médica pericial que deverá ser devidamente agendada. 

Acrescenta-se também, o artigo 12-A que informa que a 

responsabilidade de realização de trabalho informativo e de conscientização dos 

benefícios da imunização e dos riscos da não vacinação, bem como as 

orientações de protocolos para prevenção, controle e mitigação dos riscos de 

transmissão da COVID-19 no ambiente de trabalho, cabe às respectivas unidades 

setoriais de saúde e segurança do trabalho ou gestão de pessoas dos órgãos e 

entidades. 

Ficam revogados os artigos 10 e 11 que informavam referente 

aos atendimentos presenciais de forma agendada e ainda referente aos 

benefícios de concessão às diferentes licenças, readaptação e retorno voluntário.  
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Por fim, acrescenta-se um anexo a IN que se trata de um 

Termo de Responsabilidade para Retorno às atividades presenciais, somente para 

os servidores que se enquadram nos dispositivos estabelecidos no artigo 6-A, ou 

seja, aos servidores que optarem pela não imunização. 

Posto isso, a presente nota tem o objetivo de pontuar as 

principais mudanças ocorridas na IN 17/2020/SEPLAG, a fim de informar e 

atualizar o servidor. 

Estamos à disposição para eventuais dúvidas. 

                                   Cuiabá, 27 de setembro de 2021. 

 

                                     FABIANO ALVES ZANARDO 
                                            OAB /MT nº 12.770 
 


