
 

 

 
 

Deliberação nº 01, de 26 de março de 2.020, do Comitê de Apoio Administrativo ao 

Enfrentamento da Pandemia do Covid-19, instituído pelo Decreto Municipal  

nº 7.758, de 23 de março de 2.020 

 

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 7.759, de 23 de março de 2.020; 

Considerando ainda a competência atribuída pelo Art. 1º do Decreto Municipal nº 

7.758, de 23 de março de 2.020; 

Considerando, por fim, a necessidade de medidas administrativas com vistas ao 

efetivo cumprimento da quarentena determinada pelo Decreto Municipal nº 7.760, de 23 de março de 

2.020, DELIBERA este comitê: 

Art. 1º - Fica terminantemente proibida a permanência de servidor que manifeste 

sintomas de síndrome gripal nas dependências do local de trabalho, sendo de competência da chefia 

mediata ou imediata afastá-lo imediatamente das suas funções. 

I - Compete à chefia mediata ou imediata, identificado servidor com sintomas 

visíveis de síndrome gripal, a comunicação e orientação ao mesmo, quanto à proibição de que trata 

esta deliberação, bem como a necessidade de busca por atendimento de saúde nos termos do Art. 16 

do Decreto Municipal nº 7.759/2020. 

II - Compete ainda à chefia mediata e imediata a comunicação ao Departamento de 

Recursos Humanos por meio do endereço eletrônico rita.rh@catanduva.sp.gov.br o afastamento de 

servidor com sintoma visível de síndrome gripal. 

III - O servidor com sintomas de síndrome gripal que apresentar o atestado médico 

de recomendação de isolamento/quarentena, na forma do previsto no Art. 16, I, terá o período 

averbado como licença compulsória em conformidade com Art. 134, XI, da Lei Complementar nº 31/ 

1.996. 

IV - O servidor com sintomas de síndrome gripal que NÃO apresentar o atestado 

médico de recomendação de isolamento/quarentena permanecerá afastado de suas atividades pelo 

período de 14 dias, sendo computado o período de horas não laboradas como banco de horas, em 

conformidade com o disposto no Parágrafo Único do Art. 4º do Decreto Municipal nº 7.759/2020. 

Art. 2º - Considerando que os serviços de limpeza (lixo e fiscalização ambiental) 

foram enquadrados como essenciais pelo Governo Federal através do Decreto nº 10.282, de 20 de 

março de 2020; considerando ainda que a limpeza dos terrenos está no rol de medidas de prevenção à 

Dengue, doença para a qual Catanduva decretou estado epidêmico, em conformidade com o disposto 

no Decreto Municipal nº 7.743, de 13 de fevereiro de 2.020, ficam mantidas as ações da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Agricultura de fiscalização e limpeza dos terrenos.  
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Art. 3º - A notificação de que trata o Art. 11 do Decreto Municipal nº 7.759, de 23 de 

março de 2.020, será encaminhada através de mala-direta pelo Departamento de Compras, que é o 

órgão que detém todo o cadastro de fornecedores e/ou prestadores de serviço, e publicada na 

Imprensa Oficial do Município. 

Parágrafo Único. Os demais órgãos da Administração Pública Indireta deverão 

adotar a providência prevista no caput. 

Art. 4º - Nos termos do Art. 4º do Decreto Municipal nº 7.760, de 23 de março de 

2.020, a fiscalização do cumprimento das medidas de prevenção do contágio pelo novo Coronavírus 

(COVID-19), se dará da seguinte forma: 

I – As denúncias sobre descumprimentos das medidas de prevenção serão 

centralizadas: 

a) Guarda Civil Municipal: telefones 153 e 17-3531-5300; 

b) Ouvidoria do Município de Catanduva: telefone 0800-7729152, site da Prefeitura 

(www.catanduva.sp.gov.br) ou aplicativo “Ouvidoria Catanduva”. 

II – Caberá à Guarda Civil Municipal, constatado o descumprimento do disposto nas 

medidas de prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), a orientação no sentido da 

imediata regularização da situação e, na reincidência, a elaboração de Boletim de Ocorrência. 

III – Registrada a irregularidade, deverá a Guarda Civil Municipal remeter à Vigilância 

Sanitária do Município a Informação de Infração Sanitária. 

IV – Caberá à Vigilância Sanitária do Município proceder em caráter de urgência com 

a autuação e a interdição do estabelecimento infrator, podendo assim contar com auxílio da Guarda 

Civil Municipal. 

V – Relatórios periódicos deverão ser remetidos ao Comitê de Apoio Administrativo 

ao Enfrentamento da Pandemia do Covid-19 pela Guarda Civil Municipal e pela Vigilância Sanitária do 

Município para os fins do disposto no Art. 1º, III, do Decreto nº 7.758, de 23 de março de 2.020.  

Art. 5º - As orientações a estabelecimentos comerciais e de serviços quanto às 

normas estabelecidas pelo Município para enfrentamento da Pandemia do Covid-19 serão centralizadas 

no telefone é 17-3531-9184. 

Art. 6º - Os interessados em realizar doação de bens, produtos e serviços em favor 

de órgãos da Administração Pública Municipal deverão contatar o Comitê de Apoio Administrativo ao 

Enfrentamento da Pandemia do Covid-19 por meio do endereço eletrônico 

apoiocovid19@catanduva.sp.gov.br. 
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Daniela Aparecida Gonçalves Arieta – Gabinete 

Guilherme Mendes Gandini – Gabinete 

Solange Regina Variani Fonseca – Secretaria Municipal de Finanças 

Christiane Perri Valentim – Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 

Nathália Cristina da Silva – Secretaria Municipal de Administração 

Rita de Cássia Barbieri Alvarez – Secretaria Municipal de Administração 

Beatriz Trigo – Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

NOTIFICAÇÃO 

AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS/FORNECEDORES DE BENS 

 

Considerando a pandemia do COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus, nos 

termos declarados pela Organização Mundial de Saúde, e em cumprimento ao Art. 11 do 

Decreto Municipal nº 7.759, de 23 de março de 2.020, a Administração Pública Municipal 

direta, NOTIFICA-OS, para que sejam tomadas todas as providências e precauções definidas 

pelas autoridades sanitárias nos locais de trabalho, comércio, e, prestação de serviços, a fim 

de evitar a contaminação dos seus funcionários e/ou colaboradores pelo vírus. 

 

Catanduva, 26/03/2020. 

 

COMITÊ DE APOIO ADMINISTRATIVO AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 
Instituído pelo Decreto Municipal nº 7.758, de 23 de março de 2.020 

 

 


