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De acordo,

____________________________________________
Assinatura do servidor

Saída

Carga horária semanal:

Entrada ASSINATURA

Assinatura da chefia imediata
_____________________________________

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Saída

Local de Trabalho:

HORAS EXTRASDia Entrada

ATESTADO DE FREQUÊNCIA MÊS:_____________________ DE __________

QTDE.H.EXTRAS

Horário de Trabalho:

Secretaria:Cargo/Emprego:

Nome: 

 
 

DECRETO Nº 18.558
DE 20 DE MARÇO DE 2020.

Estabelece medidas para o enfrentamento da emergência de saú-
de pública de importância internacional decorrente do novo coro-
navírus no âmbito do Município de São José do Rio Preto, Regula-
menta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e institui condutas 
aos servidores públicos municipais, da Administração Direta e Indi-
reta e das Autarquias

PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à re-
dução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso univer-
sal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição da República;
Considerando a classifi cação pela Organização Mundial de Saúde, 
no dia 11 de março de 2020, como pandemia do novo coronavírus; 
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de me-
didas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agra-
vos à saúde pública, a fi m de evitar a disseminação da doença, e
Considerando a necessidade de proteção da saúde dos servidores 
públicos municipais e para evitar o absenteísmo na assistência,

D E C R E T A:

Art. 1º - Em adendo ao Decreto nº 18554/20 fi cam suspensas tam-
bém as concessões de folgas eleitorais para os servidores da Se-
cretaria Municipal de Saúde, da Defesa Civil e da Guarda Municipal 
e SEESMT até ulterior decisão.

Art. 2º - Fica estabelecido regime de teletrabalho preferencial no 
âmbito da Administração Direta e Indireta, enquanto durar a pande-
mia, exceto na Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal, 
Defesa Civil e SEESMT.

§ 1º Entende-se por teletrabalho, as tarefas executadas pelo servi-
dor, com desempenho das funções em seu domicílio, remotamen-
te, cumprindo as ordens de sua chefi a imediata com as condições 
individualmente possíveis e disponibilizadas.

§ 2º Fica permitida a abertura de usuário para home offi ce, para 
execução do teletrabalho, respeitado o limite técnico de atendi-
mento por parte da empresa pública.

§ 3º Cada Secretaria deverá solicitar à empresa pública de proces-
samento de dados – EMPRO, encaminhando a relação de usuá-
rios, devendo a empresa pública priorizar as funções essenciais de 
combate e fi scalização de medidas adotadas em função da pan-
demia.
 
Art. 3º - Fica estabelecida a possibilidade de sistema de rodízio 
entre os servidores públicos municipais e estagiários, de forma que 
se mantenham garantidos a execução do serviço e o atendimento 
mínimo, presencial e telefônico, quando possível, enquanto durar a 
pandemia, exceto na Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Mu-
nicipal e Defesa Civil e SEESMT, com o intuito de evitar o maior 
número de pessoas circulando.

Art. 4º - Cada Órgão Público municipal ou Secretaria deverá pu-
blicar comunicado próprio regulamentando as especialidades das 
regras impostas neste Decreto, especialmente o que tange aos ar-
tigos 2º e 3º, garantindo a continuidade dos serviços essenciais.

Art. 5º - Caberá a cada Secretaria determinar critérios para realiza-
ção de rodízio e regras de execução do teletrabalho, comunicando, 
prontamente, os dados dos servidores e as condições de rodízio/
teletrabalho a que serão submetidos à Secretaria de Administra-
ção. 

Art. 6º - No caso do inciso I do artigo 8º do Decreto nº 18.554 de 
16 de março de 2020, fi ca obrigado o servidor a submeter-se à 
perícia médica do SEESMT, devendo ser liberado para o teletra-
balho aquele que for portador de doença que pode contribuir para 
o agravamento da saúde em caso de infecção do COVID 19 e, em 
caso que o teletrabalho não seja possível, o servidor deverá ser 
dispensado.

Art. 7º - Quando não for possível o trabalho remoto e enquanto 
durar a pandemia, os servidores com mais de 60 anos e gestantes, 
com exceção daqueles lotados na Secretaria de Saúde, Guarda 
Municipal e Defesa Civil e SEESMT deverão ser dispensados do 
trabalho, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens.

Art. 8º - A Secretaria Municipal de Saúde poderá requisitar, a qual-
quer momento, os funcionários da Secretaria Municipal de Educa-
ção, enquanto durar o recesso escolar, incluindo os postos de tra-
balho terceirizados, para lotação provisória, respeitados os direitos 
legais e desde que não se enquadrem nas exceções dos incisos do 
artigo 8º do Decreto nº 18.554 de 16 de março de 2020.

Parágrafo único. A requisição será realizada à Secretaria Munici-
pal de Administração para formalização dos atos administrativos 
legais.

Art. 9 - O servidor e estagiário que retornar de viagem internacional 
deverá fi car em isolamento domiciliar de 14 (catorze) dias, deven-
do anexar os documentos comprobatórios da viagem, por meio do 
sistema Servidor Online, no link AFASTAMENTO CORONAVÍRUS 
COVID19, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 18.554 de 16 de 
março de 2020, para deliberação da Secretaria de Administração, 
ainda que não apresente sintomas gripais, realizando trabalho re-
moto, quando possível.

§ 1º Quando o servidor ou estagiário tiver contato habitual ou con-
tato domiciliar com pessoa que retornou de viagem internacional, 
ou sabidamente apresente os sintomas do COVID 19, também de-
verá afastar-se por 14 dias, contados da data de chegada ao Brasil, 
devendo apresentar comprovantes nos mesmos termos do caput 
deste artigo.

§ 2º Quando o funcionário terceirizado estiver na situação descrita 
no caput e no § 1º deste artigo, deverá comunicar imediatamente 
sua chefi a imediata para as providências de afastamento.

Art.10 - O servidor com suspeita ou confi rmação de coronavírus 
deverá apresentar o atestado médico ou a Notifi cação da Vigilância 
Epidemiológica por meio do sistema Servidor Online, no link AFAS-
TAMENTO CORONAVÍRUS COVID19, anexando a documentação 

descrita para análise do SEESMT, sendo dispensada a perícia pre-
sencial.

Art. 11 - O servidor perceberá o valor integral da parte variável do 
auxílio-alimentação, de que trata o artigo 3º da Lei Complementar 
nº 554, de 22 de março de 2018, bem ainda não terá prejuízo fi -
nanceiro ou de demais vantagens, quando o afastamento se der 
por suspeita ou confi rmação de caso de coronavírus ou nos casos 
autorizados por Decretos Municipais, apenas enquanto durar a pan-
demia do COVID 19.

Parágrafo único. O estagiário com suspeita ou confi rmação de co-
ronavírus não terá prejuízos de nenhuma natureza no recebimento 
da bolsa-estágio e auxílio-transporte.

Art. 12 – Fica autorizada percepção total da parte variável do auxílio 
alimentação, para o servidor que doar sangue e apresentar ates-
tado, durante a pandemia do COVID 19, como forma de estimular 
a doção, em razão do baixo número dos doadores regulares nos 
hemocentros. 

Art.13 – Fica autorizado o controle de registro de ponto através de 
cartão magnético para o registro nos relógios existentes nas unida-
des, em substituição ao ponto biométrico, permitindo, enquanto não 
for cedido o cartão, o registro da frequência através de atestado 
individual, assinado pelo servidor e seu chefe imediato, conforme 
Anexo I deste Decreto.

Art. 14 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 20 de março de 2020, 168º 
Ano de Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José 
do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO

DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi -
xação na mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.

A-9Jornal
São José do Rio Preto, domingo
22 de março de 2020

REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO

DECRETO Nº 18.561
DE 21 DE MARÇO DE 2020.

Detalha e altera as disposições do Decreto n. 18.559/20.
 
PREFEITO EDINHO ARAÚJO, do Município de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do 
artigo 64, item VI da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - O artigo 4º do Decreto n. 18.559, de 20 de março de 2020 passa 
a vigorar alterado com a seguinte redação:

“Art. 4º - A partir de 23 de março e até o dia 15 de abril de 2020, fi ca 
determinado:

I - a suspensão de eventos e das atividades dos estabelecimentos 
comerciais e de serviços no Município, inclusive o comércio ambulante, 
academias, clinicas de estética, salões de beleza, barbearias, clubes, 
associações recreativas e similares, e quaisquer outros serviços privados 
de atendimento ao público, excetuando-se:
a) os hospitais e serviços de saúde, compreendidos nesses, entre 
outros, os serviços de atendimento ao paciente, laboratórios, clínicas e 
consultórios; os serviços odontológicos relacionados ao atendimento de 
urgência e emergência;
b) farmácias e drogarias;
c) estabelecimentos comerciais de alimentos desde que não haja 
o consumo de alimentos no local e nem a permanência de pessoas;

REQUERENTE PROTOCOLO
1 Alvaro José da Cruz 202082459
2 Cavalari Engenharia Topografia e Comércio Ltda 202073695
3 Gilmar de Biagi 2019128823
4 Paolo Alves da Costa Rossi 202082232
5 Paula de Oliveira Freire 202081677
6 Regina Helena Pinheiro 202076353
7 Rogerio Wilson Pimentel Teixeira 202077457

São José do Rio Preto,   sábado, 21 de março de 2020
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA

Chefe do Departamento de Dívida Ativa

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa

EDITAL DE DEFERIMENTOS Nº 011/2020

d)  distribuidoras e revendedoras de gás e postos de combustíveis;
e) estabelecimentos comerciais de produtos agropecuários e veteri-
nários;
f) serviços veterinários para o atendimento de situações críticas ou 
emergenciais;
g) coleta de lixo; serviços de tratamento e abastecimento água e 
esgoto, e energia elétrica;
h) serviços de manutenção e guincho de veículos;
i) as atividades cuja natureza não exija atendimento ao público, 
como os serviços administrativos internos, inclusive com a recomenda-
ção de trabalho home offi ce, como serviços contábeis, telecomunicação, 
imprensa e call center;
j)  os velórios, sendo apenas por 4 horas e no máximo 10 pessoas 
por sala, com rotatividade e sem permanência nos seus espaços de convi-
vência, fi cando fechado das 22 às 7 horas;
k) bancos e lotéricas;
l) empresas de segurança, pública e privada;
m) empresas de limpeza dos locais em funcionamento;
n) indústrias; e
o) outros, a critério da autoridade sanitária máxima do Município 
(Secretário de Saúde).

II – os estabelecimentos comerciais e serviços que não se enquadram nas 
exceções do inciso deste artigo e que optarem exclusivamente pelo sistema 
de entrega e atendimento domiciliar poderão permanecer em atividade.”

Art. 2º - Os incisos I, II e III do artigo 5º, do Decreto n. 18.559/2020, 
passam a vigorar alterados, acrescido do parágrafo único, com a seguinte 
redação:

“Art. 5º - Ficam estabelecidas as seguintes medidas para os estabeleci-
mentos e serviços que permanecerão em funcionamento no Município:

I – Deverá ser respeitada, nas áreas de consumação de alimentos destina-
das aos empregados/funcionários, a ocupação máxima de 4 (quatro) pesso-
as por mesa e a distância mínima linear de 2 (dois) metros entre assentos 
de um conjunto de mesas a outro.

II –Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metro de distância 
entre cada pessoa nas fi las de espera, inclusive nas fi las de acesso ao 
estabelecimento, exceto serviços de hospitais;

III - Deverá ser respeitada, considerando as áreas de circulação de pesso-
as, a permanência de 1 (uma) pessoa a cada 2,25m2 de área livre (sem 
equipamentos, móveis ou outros objetos), exceto serviços de hospitais.

Parágrafo único. Os estabelecimentos que desenvolvam as atividades pre-
vistas no caput deste artigo deverão adotar, além das medidas dos incisos 
I, II e III deste artigo, no que couber, as seguintes medidas, cumulativamen-
te:

I) – disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares 
estratégicos de fácil acesso, álcool em gel para utilização de funcionários e 
clientes;
II) – higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o 
período de funcionamento, as superfícies de toque;
III) – higienizar, quando do início das atividades e durante o período de fun-
cionamento, com intervalo máximo de 3 (três) horas, os pisos e banheiros, 
preferencialmente com água sanitária;
IV) – manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar 
condicionados limpos e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela 
externa aberta ou qualquer outra abertura, contribuindo para a renovação 
do ar;
V) – manter disponível kit completo de higiene de mãos nos sanitários de 
clientes e funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel e toalhas 
de papel não reciclado;
VI) – fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema 
efi caz, a fi m de evitar a aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento 
aguardando atendimento.”

Art. 3º - Fica instituída uma Comissão, composta pelo Procurador-Geral do 
Município, o Secretário de Administração, o Chefe da Coordenadoria Admi-
nistrativa da PGM e a Chefe da Coordenadoria de Vigilância Sanitária do 
Município, para apreciar os recursos administrativos relacionados com as 
questões derivadas deste Decreto, cuja resposta deverá ser dada no prazo 
de 5 (cinco) dias contados da data do protocolo do requerimento.

Parágrafo único: Para a interposição do recurso administrativo previsto 
neste artigo, o qual esgota a instância administrativa, podem ser utilizados 
quaisquer meios, especialmente o eletrônico.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal “Dr. Lotf João Bassit”, 21 de março de 2020, 168º Ano de 
Fundação e 126º Ano de Emancipação Política de São José do Rio Preto.

PREFEITO EDINHO ARAÚJO

DR. ALDENIS BORIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

LUIS ROBERTO THIESI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADILSON VEDRONI
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO
Registrado no Livro de Decretos e, em seguida publicado por afi xação na 
mesma data e local de costume e, pela Imprensa Local.


