
 

 

Decreto nº 149/2020 

“Reduz o horário de atendimento ao publico, e implanta o 

trabalho home-office aos servidores públicos municipais” 

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO, Prefeito do Município de Nova 

Aliança, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei. 

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. 

 

 



DECRETA: 

Art. 1º Todas as repartições publicas, terão horário de 

atendimento entre as 08h00m até as 12h00m, durante os dias úteis, sendo que durante este 

período, os atendimentos, serão controlados pela recepção. 

§ 1º Sendo que o Posto de saúde de Nova Aliança e do Distrito 

de Nova Itapirema terão o horário de trabalho de das 07h00m até as 12h00m. 

§ 2º Sendo que todos os funcionários dos grupos de risco, 

relacionados pandemia do COVID-19, terão sua jornada de trabalho exclusivamente em home 

office. 

§ 3º - Com exceção do setor de urgência e Emergência do 

Posto de Saúde de Nova Aliança, e do Posto do Distrito de Nova Itapirema, e as Farmácias 

municipais instaladas dentro do Posto de saúde da cidade de Nova Aliança e do Distrito de 

Nova Itapirema. 

§ 4 – Com exceção dos funcionários que realizaram o serviços 

de coleta de lixo, resíduos e demais limpezas publicas.  

 Art. 2º Durante o período das 13h00m até as 16h30m, os 

funcionários estarão a trabalho home office. 

Art. 3º Este decreto poderá ser alterado  caso necessário. 

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

tendo valida até 31 de Dezembro de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

Nova Aliança- SP, 16 de Dezembro de 2020. 

 

VANDIL BAPTISTA CASEMIRO 

Prefeito Municipal 

 

 

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

         

   

        Vanderlei Passarini 
            Diretor de Finanças              


