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DECRETO Nº 7.874, 20 DE NOVEMBRO DE 2.020 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES, 

Prefeita do Município de Catanduva, Estado de São Paulo, atribuições legais e, 

 

CONSIDERANDO que a mudança do Município para a “Fase 
Amarela” do Plano São Paulo, que  permitiu a retomada das atividades comerciais e/ou de serviços 

não essenciais, ocorreu a mais de 60 (sessenta) dias; 

CONSIDERANDO a redução de casos de internação 

decorrentes do Coronavirus (COVID – 19); 

CONSIDERANDO a redução do número de notificações de 

casos positivos  para o Coronavirus (COVID – 19); 

CONSIDERANDO que a permanência dos servidores afastados 

em razão do Decreto nº 7.759, de 23 de março de 2.020, poderá comprometer  a eficiência e a 

qualidade do serviço público municipal;  

CONSIDERANDO que a grande maioria dos servidores afastados 

exercem funções operacionais, cuja natureza não  permite sua execução em “teletrabalho” e/ou 
“home office”;  

CONSIDERANDO a necessidade de restabelecer a normalidade 

dos serviços públicos municipais prestados à população; 

CONSIDERANDO ainda todas as medidas sanitárias implantadas 

no município, a fim de prevenir, controlar e conter a disseminação da COVID – 19;  

 

DECRETA: 

 

Artigo 1º Fica determinado, a partir do dia 23 de novembro de 

2020, o retorno ao trabalho presencial, de todos os servidores públicos municipais afastados em razão 

do Decreto nº 7.759, de 23 de março de 2.020. 

Parágrafo único Os servidores lotados junto à Secretaria 

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

atingidos pela determinação  contida no caput deste artigo, permanecendo os ditames contidos no 

caput do artigo 3º, do Decreto nº 7.759, de 23 de março de 2.020. 

Continua... 

DISPÕE SOBRE O RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL  
DOS SERVIDORES  PÚBLICOS MUNICIPAIS AFASTADOS EM 
RAZÃO DO DECRETO Nº 7.759, DE 23 DE MARÇO DE 2.020. 
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...Continuação. 

Decreto nº 7.874, de 20 de novembro de 2.020 

 
Artigo 2º Os Secretários e/ou Diretores deverão adotar, nos 

ambientes de trabalho sob sua responsabilidade, todas as providências necessárias ao cumprimento 

das medidas sanitárias implantadas no município, a fim de prevenir, controlar e conter a disseminação 

da COVID – 19, sendo imprescindível o uso de máscara facial de proteção e a disponibilização de 

álcool 70% para higienização. 

Parágrafo único Para atendimento à norma sanitária referente 

ao distanciamento poderão ser adotadas, a critério dos Secretários,  rotinas de trabalho mais 

adequadas, preservando sempre o bom andamento dos trabalhos. 

 Artigo 3º O período em que os servidores públicos municipais 

permaneceram afastados, cuja jornada de trabalho tenha sido computada em banco de horas, 

deverá ser levado à  compensação em eventual necessidade de convocação para a realização de 

horas extraordinárias, até que o referido “déficit” seja zerado ou que transcorra o prazo prescricional 

de 3 (três) anos, a contar da publicação do presente decreto.  

Art. 4º Este decreto entrará em vigor na data da sua 

publicação, revogados os artigos 1º, 2º, § único do artigo 3º, 4º, 6º, 8º, 10 e 17, do Decreto nº 7.759, de 

23 de março de 2.020. 

PAÇO MUNICIPAL “JOSÉ ANTÔNIO BORELLI”, AOS 20 

DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2.020. 

 

 

MARTA MARIA DO ESPÍRITO SANTO LOPES 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

PUBLICADO NESTA SECRETARIA NA DATA SUPRA 

 

 

DANIELA APARECIDA GONÇALVES ARIETA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DESIGNADA 

ADM/.- 


