
 

 

Decreto nº 47/2020 

 

“SUSPENSÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO POR TEMPO 

DETERMINADO, ORIGINARIOS DO PROCESSO SELETIVO Nº01/2019” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA, no uso da 

atribuição que lhe confere o art.17, da Lei nº 21 de 24/06/2019 

orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 

2020. 

 

CONSIDERANDO todas as medidas já decretadas no âmbito 

municipal até a presente data a fim de evitar e minimizar a disseminação do COVID-19 (Novo 

Coronavírus) no âmbito da região deste município; 

CONSIDERANDO a situação de emergência em saúde pública 

evidenciada na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020; 

CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Congresso Nacional, 

da situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, publicado no Diário do Congresso Nacional - DCN nº 9, da mesma data (edição 

extraordinária); 

CONSIDERANDO o reconhecimento, pelo Governo do Estado 

de São Paulo, da situação de calamidade pública no âmbito do Estado, conforme Decreto 

Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo nº 56, edição de 21 de março de 2020; 

CONSIDERANDO os decretos municipais de nº 26 de 20 de 

março de 2020, e o decreto municipal nº 32/2020 de 1º de abril de 2020. 

CONSIDERANDO as medidas Provisórias nº 927 de 22 de março 

de 2020 e a medida provisória nº 936 de 1º de abril de 2020 e na CLT – Consolidação das Leis 

Trabalhistas. 

CONSIDERANDO ainda que em nosso município possuímos 

contratos de trabalho por tempo determinado através de processo seletivo nº 01/2019, onde 

sua natureza constitui forma precária e temporária, onde o edital estipula o pagamento de 

cada contratado por aula ministrada. 

 



 

 

CONSIDERANDO que as aulas da rede municipal de nosso 

município, estão com férias adiantadas e consequentemente com suspensão de aulas de 20 de 

março a 22 de abril de 2020, podendo tal período ser prorrogado, devido a situação que 

perdura a pandemia do COVID-19 (Coronavírus) além da situação de calamidade Publica, 

reconhecida a nível federal, estadual e municipal, e situação de quarentena no País todo. 

DECRETA: 

Art. 1º Ficará suspenso os contratos de trabalho desta 

prefeitura por tempo determinado que preenchem as vagas de Cuidado, que possuem 

natureza precária e eventual, pelo período de 22 de abril até 10 de maio de 2020, esses 

empregados não receberam quaisquer vantagens ou benefícios 

 Art. 2º Durante o período de suspensão de contrato de 

trabalho, nada impede que esses funcionários temporários adquiriam novos trabalhos de 

forma eventual, devendo retornar as atividades ao município assim que convocados. 

Art. 3º No caso de antecipação de férias, ou quaisquer outra 

alteração no contrato de trabalho, deverá ser respeitado os termos da CLT- Consolidação das 

Leis do Trabalho e as Medidas Provisórias nº 927 e 936 do ano de 2020. 

Art. 4º A suspensão dos Contratos de Trabalho por tempo 

determinado e caráter temporário e precário, mencionados neste decreto, somente será 

revogada após, publicação de novo decreto revogando este. 

Art. 5º Este decreto poderá ser prorrogado caso necessário. 

Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Nova Aliança- SP, 22 de abril de 2020. 

 

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO 

Prefeito Municipal 

 

Registrado e em seguida publicado por afixação em lugar de costume. 

 
    

             Susane Cristina Ballo 
 Escriturária Exp. Administrativo  

 


