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DECRETO Nº 1.329/2020 
De 18 de março de 2.020 

Dispõe sobre adoção, no âmbito da Administração Pública, de medidas temporárias e emergenciais 
de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), nos termos declarados pela 
Organização Mundial da Saúde: 

JOSÉ MARCOS ALVES, Prefeito do Município de 
Nova Canaã Paulista, no uso de suas legais 
atribuições, etc.; 

DECRETA: 

Art. 1°. Ficam suspensas as aulas no âmbito da Secretaria Municipal de Educação 
por tempo indeterminado, nos ensinos infantil e fundamental, a partir de 23 de março de 2020, 
estabelecendo-se, até 20 de março de 2020, a adoção gradual dessa medida. 

Art. 2°. Ficam suspensas as atividades a partir de 18 de março de 2020, por tempo 
indeterminado, dos seguintes equipamentos públicos: 

a) Centro de Eventos; 
b) Centro de Convivência do Idoso; 
e) Centro de Lazer do Trabalhador; 
d) Projeto Espaço Amigo; 
e) Área de Lazer Córrego do Cervo; 
f) Escolinha de Futebol; 
g) Grupos do PAIF; 
h) Grupos do NASF; 
i) Projeto Viola Caipira; 

Parágrafo único. Os servidores dos setores com atividades suspensas, deverão ficar 
à disposição da administração caso haja necessidade de remanejamento para os demais setores. 

Art. 3º. Fica suspenso o atendimento ao público em todos os setores da 
Administração Pública. 

Art. 4º. Suspende-se o gozo de férias, licenças-prêmio e abonadas dos servidores do 
Departamento de Saúde, por tempo indeterminado. 

Parágrafo único. Fica mantida a escala anual de férias e licença-prêmio dos demais 
servidores. 

Art. Sº. A partir do dia 23 de março fica facultado a execução das atividades 
remotamente enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19): 

1 - apos servidores e empregados públicos: 

a) com sessenta anos ou mais; 
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respiratórias); 
b) doenças preexistentes crônicas ou graves (diabetes, hipertensão e doenças 

li - às servidoras públicas gestantes; 

§1° A comprovação de doenças preexistentes cronicas ou graves ou de 
imunodeficiência deverá ser comprovada mediante apresentação de atestado médico. 

Art. 6°. Fica vedada a liberação da execução dos serviços em residência aos demais 
servidores municipais. 

Art. 7°. Suspende-se o deferimento de licenças e ou alvarás para realização de 
eventos particulares com público, incluída a programação dos equipamentos culturais públicos, por 
prazo indeterminado; 

Art. 8°. O cumprimento do disposto nos artigos antecedentes não prejudica nem 
supre: 

1 - as medidas determinadas no âmbito do Departamento de Saúde para 
enfrentamento da pandemia de que trata este decreto; 

li - o deferimento de licença por motivo de saúde e de licença compulsória, nos 
termos da legislação aplicável. 

Art. 9º. No âmbito do setor privado do Município, fica recomendada a adoção de 
medidas preventivas de contágio pelo COVID-19, especialmente: 

1 - a suspensão de eventos com público; 

li - a suspensão de liturgias de igrejas e encontros religiosos; 

Ili - a adoção de medidas preventivas em bares, restaurantes, supermercados, 
bancos, lotéricas e demais locais com aglomeração de pessoas e atendimento ao público. 

Art. 10. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Nova =r -~~ulista, 18 de :arço de 2.020 

':fosE ARCOS LVES 
PRE,EITO MU ICIPAL 

Registrado em livro próprio na mesma data e determinada sua publicação na imprensa regional. 

CLÁUDIA V E IA PEREIRA 
SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA 


