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DECRETO Nº 7.759, DE 23 DE MARÇO DE 2.020 

  

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES, Prefeita 

do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e: 

 

Considerando a existência de pandemia do COVID-19, 

doença causada pelo novo Coronavírus, nos termos declarados pela Organização Mundial 

de Saúde, 

Considerando a Portaria nº 454, de 20 de março de 

2020, do Ministério da Saúde, DECRETA: 

 

Art. 1º.  Encontram-se, dispensados de suas funções, os 

seguintes servidores: 

 

I - Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos de 

idade; 

II - Gestantes; 

III - Portadores de doenças respiratórias crônicas, 

cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o sistema 

imunológico. 

 

§1º. Os servidores de idade igual  ou  superior  a  60 

(sessenta) anos  não  precisam  tomar  nenhuma  providência  comprobatória. 

 

§2º. Os servidores que se encaixem nos incisos II e III 

deverão encaminhar ao Departamento de Recursos Humanos, através do endereço 

eletrônico rita.rh@catanduva.sp.gov.br, os documentos comprobatórios de sua condição. 

 

§3º. O disposto no presente artigo não se aplica aos 

servidores das áreas da Saúde, Segurança, Assistência Social e Serviços Funerários. 

 

Art. 2º. Os servidores de que trata o artigo 1º do 

presente decreto, bem como os servidores cujas atividades funcionais não se caracterizem 

como essencial e/ou auxiliar para a  manutenção  do  serviço  público,  serão colocados em  

gozo  de  férias. 

 

§1º. As secretarias municipais tem o prazo limite de 1º 

de abril de 2.020 para o cumprimento do determinado no caput deste artigo. 
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DISPÕE SOBRE ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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DECRETO Nº 7.759, DE 23 DE MARÇO DE 2.020 

 

§2º. Não havendo férias vencidas, os servidores de que 

trata o presente artigo permanecerão dispensados de suas atividades, por tempo 

indeterminado, devendo a jornada de trabalho equivalente a esse período ser computada 

em banco de horas, a serem compensadas, se necessário, oportunamente. 

 

Art. 3º.  Os servidores, lotados junto à Secretaria 

Municipal de Educação, ocupantes do cargo de docente e/ou especialista da educação, 

serão dispensados de suas atividades, pelo tempo que durar a suspensão das aulas, devendo 

a jornada de trabalho equivalente a esse período ser computada em banco de horas pela 

Secretaria Municipal de Educação, para posterior compensação em conformidade com o 

calendário escolar. 

 

Parágrafo Único. Aos demais servidores lotados junto à 

Secretaria Municipal de Educação, cujas atividades funcionais estejam diretamente 

relacionadas às atividades escolares, poderá ser adotado o mesmo regime estabelecido no 

caput deste artigo. 

 

Art. 4º. Os demais servidores, cujas funções e/ou 

condição física, não foram tratadas anteriormente, deverão ter sua jornada de trabalho 

reorganizada pelos respectivos secretários, de forma e evitar a aglomeração no local, sem 

prejuízo dos serviços prestados, podendo para tanto, ser adotada escala de revezamento, de 

forma a reduzir em até 50% o número de servidores no mesmo ambiente.  

 

Parágrafo Único. Como forma de melhor atender as 

demandas de cada secretaria, poderá ser adotado banco de horas a serem compensadas, 

se necessário, oportunamente. 

 

Art. 5º.  O atendimento presencial será prestado 

mediante prévio agendamento, exclusivamente para atendimento de serviços que não 

possam ser efetuados através dos canais de comunicação disponibilizados pela Prefeitura. 

 

Parágrafo Único. O disposto no caput deste artigo não 

se aplica às áreas de saúde, segurança, assistência social e serviço funerário. 

 

Art. 6º. Deverão ser suspensas, por tempo 

indeterminado, as férias e/ou licença prêmio dos servidores da área da saúde, segurança, 

assistência social e da Empresa Funerária do Município de Catanduva, quando estas 

comprometerem os serviços prestados, ficando o pedido de suspensão sob responsabilidade 

dos secretários e/ou responsáveis. 

 

Art. 7º. A Secretaria Municipal de Saúde poderá 

requisitar aos demais órgãos municipais recursos humanos a serem alocados 

temporariamente para suprir necessidade excepcional de atendimento à população.  

 

Continua... 



 

    Secretaria de Administração 
  

 

  

Praça Conde Francisco Matarazzo, nº 01 – Tel: 3531-9100 – CNPJ: 45.122.603/0001-02 

CEP 15.800-031 – CATANDUVA – SP 

 

 

3 

...Continuação. 

DECRETO Nº 7.759, DE 23 DE MARÇO DE 2.020 

 

Art. 8º. Ficam canceladas todas as viagens a serviço 

de servidores públicos municipais, salvo em caso de relevante interesse público devidamente 

justificado. 

 

Art. 9º. Todos os cursos, oficinas e eventos similares, 

promovidos pelo Município de Catanduva estão suspensos, exceto aqueles que, em razão da 

sua natureza, possam ser disponibilizados através de videoaulas a serem veiculadas em 

canais de comunicação.  

 

Art. 10.  Fica proibida a realização de provas de 

concurso público da administração direta e autarquias, no âmbito do município de 

Catanduva, enquanto perdurar o período de pandemia. 

 

Art. 11. Os gestores de contratos com prestadores de 

serviços, empreiteiras e organizações parceiras deverão notificar os responsáveis para que 

haja acompanhamento de seus funcionários e/ou colaboradores, adotando providências de 

precaução definidas pelas autoridades sanitárias. 

 

Art. 12. Todos os próprios públicos municipais, que 

estiverem em uso deverão conter orientações aos servidores sobre as medidas preventivas do 

COVID-19, além de dispor de álcool em gel, e outros materiais de higiene e limpeza para uso 

de todos os servidores. 

 

Art. 13. A Secretaria Municipal de Assistência Social 

deverá:  

I - desativar todos os serviços, exceto aqueles  

referentes ao acolhimento e à visitação domiciliar das famílias em situação de 

vulnerabilidade;  

II - suspender visitas nos centros de acolhimento de 

pessoas idosas;  

III - garantir que os profissionais que trabalham nas 

unidades de acolhimento, observem as medidas definidas pelas autoridades sanitárias. 

 

Artigo 14. - A fim de mitigar as consequências 

econômicas da pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, fica 

determinado: 

I – a suspensão, no âmbito da administração pública 

municipal, por 90 (noventa) dias, dos atos destinados a levar a protesto débitos inscritos em 

dívida ativa; 

II - fica prorrogada pelo prazo de 30 (dias) a data de 

vencimento original dos tributos municipais, sendo certo que a referida prorrogação não  

implica direito à restituição  de quantias já recolhidas. 
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DECRETO Nº 7.759, DE 23 DE MARÇO DE 2.020 

 

III – o Município adotará as providências necessárias, 

observados os dispositivos legais e regulamentares, para que seja isento o pagamento de 

contas/faturas de água e esgoto vincendas de abril, maio e junho de 2020 relativas a usuários 

enquadrados na categoria residencial social. 

 

Art. 15. Ficam suspensas sessões presenciais de 

processos licitatórios não considerados indispensáveis para a manutenção dos serviços 

públicos essenciais. 

 

Art. 16. Os servidores públicos que manifestarem 

sintomas respiratórios deverão se dirigir aos serviços de saúde a fim de que seja verificada a 

necessidade de seu afastamento/isolamento domiciliar. 

 

I -  Caso haja recomendação médica para o 

afastamento das atividades laborais, o servidor deverá encaminhar ao Departamento de 

Recursos Humanos, através do e-mail rita.rh@catanduva.sp.gov.br o respectivo atestado 

médico, no prazo de 48 horas. 

 

II - A medida de isolamento domiciliar devidamente 

atestada pelo profissional competente, não trará prejuízos de qualquer natureza ao servidor, 

sendo dispensada a avaliação da perícia. 

 

Art. 17. Os secretários e/ou diretores deverão adotar as 

medidas necessárias ao atendimento do constante no presente decreto, incluindo a 

reorganização dos recursos humanos dos setores e departamentos editando, se necessário, 

resoluções próprias. 

 

Art. 18. Casos omissos serão tratados junto ao Comitê 

de Apoio Administrativo, instituído pelo Decreto Municipal nº 7.758, 23 de março de 2.020. 

 

Art. 19. Este decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação. 

 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS  23 

DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2.020. 

 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 
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DANIELA APARECIDA GONÇALVES ARIETA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DESIGNADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADM/nathalia.-         


