
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.502, DE 15 DE ABRIL DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~~~~j.~~J&~/i.:kJo 

Altera o Decreto n. 18.479, de 23 de mar~o de 2020. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~oes legais que lhe sao 
conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 33.977 /20; 

DECRETA: 

Art. 1Q Fica alterado o art. 8Q do Decreto n. 18.479, de 23 de mar~o de 2020, que 
"Reconhece a calamidade publica, de importancia internacional, decorrente da pandemia do coronavirus 
(COVID-19), nos termos das determina~oes Federal e Estadual, dispoe sobre as medidas para o 
funcionamento dos servi~os essenciais publicos e privados, e da outras providencias.", que passa a vigorar 
com a seguinte reda~ao: 

"Art. 8Q A partir de 25 de mar~o de 2020, servidores publicos municipais efetivos e 
. comissionados, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, terao ferias de 30 (trinta) dias, 

antecipadas caso nao tenham ferias vencidas disponiveis. 

§ 1Q Os servidores publicos municipais que ocupam cargos de medicos e enfermeiros 
poderao ser colocados em regime de teletrabalho a criterio e necessidade da Secretaria de Saude. 

§ 2Q Ap6s os 30 (trinta) dias de ferias previstos no "caput" desse artigo, os servidores 
publicos municipais efetivos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, sejam dos servi~os 
considerados essenciais ou nao, gozarao de mais 30 (trinta) dias de ferias a partir de 27 de abril de 2020, 
antecipadas case nao tenham ferias vencidas disponiveis. 

§ 3Q Os servidores publicos municipais comissionados puros, com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, sejam dos servi~os considerados essenciais ou nao, f icarao afastados sem 
remunera~ao por ate 30 (trinta) dias a contar de 27 de abril de 2020. 

§ 4Q 0 periodo de afastamento previsto no § 3Q deste artigo podera ser substituido total 
ou parcialmente pelo saldo de ferias ou com os dias correspondentes ao periodo a veneer em 31 de 
dezembro de 2020 a que tiverem direito." 

Art. 2Q 
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"Art. 9Q Para os demais servidores publicos municipais, efetivos e comissionados, que prestam 
servic;os considerados nao essen cia is, fica estabelecido que 50% (cinquenta par cento} do total entrara em 
ferias de 30 (trinta} dias a partir de 25 de marc;o de 2020, antecipadas caso nao tenham ferias vencidas 
disponfveis, devendo os outros 50% (cinquenta par cento} trabalharem normalmente. 

§ lQ Finalizado o primeiro perfodo de ferias previsto no "caput" deste artigo, os servidores 

retornarao ao expediente normal de trabalho para que os outros 50% (cinquenta par cento} dos 
servidores gozem ferias de 30 (trinta} dias a partir de 27 de abril de 2020, antecipadas caso nao tenham 
ferias vencidas disponfveis. 

§ 2Q Fica a criteria de cad a Secreta ria definir quais servidores irao gozar o primeiro eo segundo 
perfodo de terias, com preferencia para que portadores de doenc;as cronicas, gestantes e lactantes estejam 
relacionados no primeiro perfodo, devendo informar a relac;ao completa ao Departamento de Gestae de 
Pessoas da Secretaria de Gestae Administrativa e Financ;as ate o dia 24 de marc;o de 2020. 

§ 3Q Sera concedido o recesso de 30 (trinta} dias aos servidores efetivos do quadro do 
magisterio da Secretaria de Educac;ao e Cidadania, e ferias de 30 (trinta} dias aos demais servidores 
efetivos da Secretaria, ambos a contar de 23 de marc;o de 2020. 

§ 4Q Os servidores efetivos do quadro do Magisterio da Secretaria de Educac;ao e Cidadania 
gozarao de 30 (trinta} dias de ferias, antecipadas caso nao ten ham ferias vencidas disponfveis, a partir de 
22 de abril de 2020, e os demais servidores da Secretaria, a partir de 24 de abril de 2020. 

§ 5Q Os professores contratados par prazo determinado retornarao as atividades pedag6gicas 
nas unidades escolares a partir de 22 de abril de 2020." 

Art. 3Q Ficam acrescentados os arts. 9Q-A e 9Q-B ao Decreta n. 18.479, de 2020, com a seguinte 
redac;ao: 

"Art. 9-A Os servidores efetivos e os comissionados, portadores de doenc;as cronicas, tais como 
cardiopatas graves ou descompensados (insuficiencia cardfaca, cardiopata isquemica}, pneumopatas 
graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC}, imunodepressao, doenc;as rena is cronicas em 
estagio avanc;ado (graus 3, 4 e 5}, diabetes millitus (conforme jufzo clfnico}, doenc;as cromossomicas com 
estado de fragilidade imunol6gica e Gestantes de alto risco, assim definidos nos termos do Boletim 
Epidemio16gico n. 07, do Ministerio da Saude, de 6 de abril de 2020; as gestantes e as lactantes poderao 
solicitar avaliac;ao da medicina do trabalho para posterior decisao da chefia sabre ferias ou nao. 

Paragrafo unico. Para fins do disposto no "caput" deste artigo a medicina do trabalho ficara 
responsavel par avaliar e atestar o grau e risco da doenc;a cronica apresentada, nos termos do Boletim 
Epidemiol6gico n. 07, do Ministerio da Saude, de 6 de abril de 2020, ficando a cargo da chefia lmediata 
autorizar a concessao de ferias, antecipadas caso nao ten ham ferias vencidas disponfveis, ou determinar 
a execuc;ao de servic;os de gestae, suporte e assistencia, internes ou externos, conforme o caso, 
condicionada a decisao a ciencia do( a} Secretario(a). 
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Art. 9Q-B. As Secretarias devem adotar medidas para que as ferias des servidores nao 
prejudiquem os servi~os publicos prestados." 

Art. 4Q Fica alterado o art. 12 do Decreto n. 18.479, de 2020, que passa a vigorar com a 
seguinte reda~ao: 

"Art. 12. As ferias nao se aplicam aos servidores publicos municipais que atuam ou apoiam 
os servi~os definidos como essenciais, ressalvadas as hip6teses contidas no § 2Q do art. 8Q e paragrafo 
unico do art. 9Q-A deste Decreto." 

Art. SQ Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose des Campos, 15 de abril de 2020. 

--- /:::..? ' / , l:~a Monte1ro 
L A Sccretarto Ad Junto SGAF 

de Mello Correa Port c ... , rol;SGAF sr20H> 
Secretario de Gestae Ad · istrativa e Finan~as 

- - ...... ._ 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Juridico, aos 
quinze dias domes de abril do anode dois mile vinte. 

Eve n lmeida Figueira 
Departame to de Apoio Legislative 

D. 18.502/ 20 PA 33.977/20 3 

t,'\Jloo(; VflibA001/US 


