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DECRETO N° 111, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

fl. 1
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

MÁRIO CELSO BOTION, Prefeito Municipal de Limeira,
Estado de São Paulo,
NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições
legais,
CONSIDERANDO a emergência de Saúde Pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19) reconhecida pelo Ministério
da Saúde, assim como a pandemia declarada pela OMS;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n° 108, de 16 de
março de 2020, sem prejuízo deste e em complementação às iniciativas já decretadas;
CONSIDERANDO o avanço de casos no País, embora ainda não
tenha caso efetivo no Município, mas visando implantar os meios necessários e evitar a entrada
da doença em nosso meio e ou restringi-la;

DECRETA:
Art. 1° No âmbito da Prefeitura Municipal de Limeira e suas
Autarquias, determinar o afastamento ou a permanência em regime de teletrabalho dos
servidores que se encontrem na seguinte situação:
I - maiores de 60 (sessenta) anos, cujos serviços não gerem
prejuízo à continuidade de serviços públicos essenciais, principalmente no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil e do Setor
de Medicina do Trabalho.
II - gestantes;
III - os que apresentem sintomas similares aos COVID-19;
IV - portadores de doenças crônicas ou graves, que reduzam a
imunidade, já reconhecidas pelo histórico do Setor de Medicina do Trabalho, ou atestadas por
este, ou ainda, por médico externo.
V - As servidoras, que são mães, cujos filhos estiverem
desprovidos dos serviços de ensino infantil (creche, 1 a e 2a etapa).
§ 1° Eventuais abusos constatados serão passíveis de punição
desconto do dia não trabalhado.
§ 2 0 Recomenda-se que os servidores públicos aqui enquadrados
mantenham-se em dist anciamento social, em suas residênci as , destacando que viagens

desnecessárias poderão ser enquadradas como abuso.
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§ 3° Os afastamentos ora especificados se duao pelo prazo de
ate 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado mediante novo Decreto, ou ainda, suspenso o
dastmento por imperiosa necessidade a cfiterio do Secretio ao qual estiver ads trito o
servidor.
§ 4° 0 afastamento, quer para teleab o ou nao, sera feito
mediante requerimento fundamentado ao Secretio da respectiva Pasta a qual estiver lotado o
seidor, o qual se m festud e fa o encami nhamento a Secretuia M uni cipal de
Admithstracao.
§ 5° Cabera ao SecretLio de cada Pasta dete rmi nar os servicos
que sao essenciais para a cont inuidade do se rvi co palico inerente a sua pasta, bem como os
proce dimentos para o caso de teletabalho.
Art. 2° Os Servidores M uni cipais ficam dispensados do regis tro
do ponto eletrOthco diario enqumto perdurar a siWacao de emerg^ncia, utilizando-se do regis tro
manual.

Art. 3° Ficam res tritas as viagens, a servico, dos se rvidores
palicos mmicipais, salvo aquelas es tritamente necesskias a servicos essenci ai s, a cfiterio do
Secretario da respectiva pasta.
Art. 4° Os servicos de atendimento odontolO0co prestados pelo
Municipi deverao ser direcionados somente aos casos emergenciais; mmtendo-se o

agendamento feito ate a presente data para os demais casos, para que nao haja descontinuidade
do aten
ento.
Art. 5° Ficam suspensos os prazos de defesa dos proce dim entos

administrativos que ger m auto de i acao, excetuados os casos de multa de t
estao sujeitos ao COdigo Nacional de Tr sito.

sito os quais

§ 1° Os pr azos voltmao a ter fluencia normal 05 (cinco) dias apOs
declarada encerrada a siWacao de emergencia.
§ 2° A nao fluencia do pr azo de defesa, nao ithbird os casos
previstos em lei de apreensao de bens, interdicao do estabelecimento e de emb argo de obra.
Art. 6° Fica suspensa a emissao de alvard e ou autorizacOes por
thstacao para realizacao de qualquer modalidade de evento, enquanto
p arte da A
perdurar a siWacao de emerg^ncia.

apoiadas pela A
a realizacao destas.

ParAgrafo finico. Fica suspenso o fomento de atividades
stracao bem como a cessao de bens, mOveis ou imOveis, para
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Art. 7° Recomendar a populacao que utilize os servicos dos
Equipamentos Palicos somente em casos de necessidade, evitando-se aglomeracao.
Art. 8° Recomenda-se que as atividades de ordem empresarial,
comerci e de servicos, promovam os meios de higienizacao dos espacos utilizados e controle
de pessoas nos respectivos espacos evitando aglomeracOes.
Art. 9° Recomenda-se, em especial, as escolas p iculues, quer
de idiomas, omatica, cursos tecnicos, cursos prepuatOrios e outros, bem como, academias
de atividades esportivas e congeneres, que promov= os meios de Mgiethzacao dos espacos
utilizados e controle de pessoas nos respectivos espacos evitando aglomeracOes.
Art. 10 Recomenda-se que em eventos particulares,
mathfestacOes de ordem social, politico-p dia, sindicalou congeneres, que independam de
alvud ou autorizacao, nao te am aglomeracOes superiores a 30 pessoas.
Art. 11 A Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Inovacao
promoverd dialog° entre os setores empresarial e dos trabalhadores, tratando das questOes
setoriais e mplicacoes afetas ao Covid-19.
Art. 12 As despesas com a execucao do presente Decreto
correrao por conta das dotacOes preprias do orcamento vigente, podendo ser suplementadas se
necessario.
Art. 13 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao,

perdurando ate o fim da pmde
Sande.

a declarada pela OMS ou posicionamento do Mithsterio da

PACO M

AL DE LIMEIRA, aos dezoito Bias do mes

de marco do ano de dois mil e vinte.

MARIO

0 BOTION

Prefeito Municipal
PUBLICADO no Gabinete do Prefeito Municipalde Limeira,

aos dezoito dias do mes de marco do ano de dois mil e vinte.

EDISOlN

Chefe de Gabinete

GIL

