
 

 

 
 

Deliberação nº 02, de 05 de junho 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 o teor da Portaria nº 454, de 20 de março de 2.020, do 

Ministério da Saúde; 

Considerando ainda a competência atribuída pelo Art. 1º do Decreto 

Municipal nº 7.758, de 23 de março de 2.020, DELIBERA este comitê: 

Art. 1º - Fica terminantemente proibida a permanência de servidor no 

ambiente de trabalho que resida no mesmo endereço de paciente com diagnóstico suspeito ou 

confirmado para COVID-19, ainda que o servidor esteja assintomático. 

Art. 2º - Nos termos da Portaria nº 454, de 20 de março de 2.020, para fins 

de afastamento do servidor que se encontrar na condição descrita no Art. 1º, o atestado 

médico que determina medida de isolamento a um indivíduo será estendido aos demais 

moradores do mesmo endereço. 

I - Compete à chefia mediata ou imediata, identificada situação de servidor 

residente em mesmo endereço de paciente com suspeita ou confirmação para COVID-19, a 

comunicação e orientação ao mesmo quanto à proibição de que trata esta deliberação, bem 

como sobre a necessidade de preenchimento do “Termo de Declaração – COVID-19”, 

disponível no site da Prefeitura do Município de Catanduva, no link de “Serviços ao Servidor”,  

acessível em http://www.catanduva.sp.gov.br/administracao/servicos-servidores/. 

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

Departamento de Recursos Humanos, através do e-mail rita.rh@catanduva.sp.gov.br, do 

afastamento de servidor nessa condição, encaminhando o Termo de Declaração indicado no 

inciso I, juntamente com o atestado médico de recomendação de afastamento do paciente 

com suspeita ou confirmação para a doença. 

III - O servidor que apresentar o atestado médico de recomendação de 

isolamento/quarentena, na forma do previsto neste Art., terá o período averbado como 

licença compulsória em conformidade com Art. 134, XI, da Lei Complementar nº 31/ 1.996. 

IV - O servidor que NÃO apresentar o atestado médico 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 7.759/2.020. 
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Art. 3º - Aos demais órgãos da Administração Pública Indireta fica 

recomendada a adoção das providências previstas nesta Deliberação. 

Art. 4º - O documento denominado “Termo de Declaração – COVID-19” é 

parte integrante desta deliberação. 

 

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 Relações do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

TERMO DE DECLARAÇÃO – COVID-19 

  

Eu, ________________________________________, ocupante do cargo 

_________________, na Secretaria Municipal de _______________________, RG nº 

___________________, CPF nº________________, residente e domiciliado na 

_______________________________, nº_____, Bairro ________________, CEP 

_______________, na cidade de ________________, Estado_________, declaro que resido no 

mesmo endereço de _________________________________, pessoa com diagnóstico 

suspeito/ positivo para COVID-19, que iniciou período de isolamento na data de 

_____/_____/______. 

Dessa forma, declaro ciência de que minha permanência no ambiente de trabalho está 

proibida pelos próximos 14 dias, salvo se o atestado médico dispuser de período diverso de 

afastamento. 

Nome das pessoas que residem no mesmo endereço que deverão cumprir medida de 

isolamento domiciliar: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

Assinatura do servidor: ______________________________. 

Data: ______/______/______ Hora: ______: ________. 

Assinatura do chefe mediato/imediato:___________________________. 


