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DECRETO Nº 1.351/2020 
De 08 de julho de 2.020 

Institui horário especial de expediente nas repartições públicas do município de Nova Canaã 
Paulista, no âmbito da administração pública direta e indireta, em face das medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 e dá outras providências: 

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

Considerando a situação mundial em relação ao novo coronavírus, 
classificada como pandemia a COVID-19, o que significa dizer que há risco potencial de a doença 
atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 
identificados como transmissão interna; 

Considerando a declaração de pandemia para COVID-19 pela 
Organização Mundial de Saúde - OMS; 

Considerando as orientações e alertas emitidos pelo Ministério da 
Saúde; 

Considerando as últimas orientações dos órgãos de saúde 
superiores no sentido de que se adote e amplie as medidas preventivas; 

Considerando que a adoção de hábitos de higiene não vem se 
afigurando suficiente a impedir a disseminação do vírus; 

Considerando ainda, o grande aumento de casos do COVID-19 na 
Comarca de Santa Fé do Sul; 

Considerando que a Comarca contém apenas uma ala hospitalar 
para atendimento dos casos de toda nossa região, não sendo suficiente portanto, para atender vários 
pacientes simultaneamente; 

Considerando, Nova Canaã Paulista, por ser município de pequeno, 
grande parte dos servidores residem em outros municípios e tem que se deslocar até o município 
para trabalharem, aumentando assim as chances de propagação do vírus; 

Considerando, por fim, a urgente necessidade de medidas 
preventivas para resguardar os servidores municipais e a população municipal; 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica instituído HORÁRIO ESPECIAL DE EXPEDIENTE nas 
repartições públicas do município de Nova Canaã Paulista, sem compensação futura, ou 
remotamente, de 13 a 31 de julho de 2020 da seguinte forma: 
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§1°. No Departamento de Saúde os servidores deverão trabalhar em 
sistema de revezamento, em dois turnos, sendo o primeiro das 7h às 12h e o segundo das 12h às 
17h para que desta forma não haja a interrupção das atividades consideradas essenciais. 

§2°. Nos demais setores e departamentos da municipalidade, fica 
instituído o horário das 7h às 13 horas. 

Art. 2°. Fica determinado ponto facultativo nas repartições públicas 
municipais de Nova Canaã Paulista nos dias 09 e 1 O de julho. 

Art. 3º. O disposto neste decreto não se aplica aos setores em que, 
por sua natureza houver necessidade de prestação dos serviços considerados essenciais. 

Art. 4°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Nova Can~au ·s~~08 de 1trlho de 2.020 

JOS MARC ALVES 
PREFEITO UNICIPAL 

Registrado em livro próprio na mesm~~a determinada sua publicação na imprensa regional. 

JULIANO TÓ io DOS REIS 
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO 1 


