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ittt Prefeitura Iflunicipol de Bom Suceino de Iterate
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Rua Gregório Brizola n.° 70. ,
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"CONSTRUINDO 0 FUTURO" Born Sucesso de Itarara — Estado de Sao Paulo

DECRETO N g 1040, de 26 de Março de 2020

"Dispõe sobre medidas complementares para

enfrentamento da pandemia decorrente do

Coronavirus no âmbito do Municipio de Bom

Sucesso de Itararé SP."

LUIZ HUMBERTO CAMPOS, Prefeito Municipal de Bom Sucesso de Itararé, Estado de

São Paulo, usando das atribuições que Ihe são conferidas por lei,

Considerando o disposto na Lei Federal n g 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergéncia de saúde pública de

importância intemacional decorrente do Coronavirus responsável pelo surto de 2019;

Considerando que a saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

politicas sociais e econômicas que visem  reduçõo do risco de doença e de outros

agravos e ao acesso universal e igualitár o ás ações e serviços para sua promoção,

proteção e recuperaçõo, na forma do art. 196 da Constituição da República;
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Born Sucesso de ltararé Estado de Säo Paulo

Considerando a necessidade de se estabelecer urn piano de resposta e a estratégia de

acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e confirmados;

Considerando que a situagoo demanda o emprego urgente de medic/as de prevengtio,

controle e conteng5o de riscos, danos e agravos a satide pub//ca, a Jim de evitar a

disserninageio da doenga;

Considerando as recomendagäes expedidas pelo Ministério Public° do Estado de Seto

Paulo;

Considerando, ainda, as medidas jet adotadas por meio do Decreto n 2 1034, de 15 de
margo de 2020 e do Decreto n 2 1035, de 20 de margo de 2020,

DECRETA:

Artigo 12 Fica autorizada a concessão de férias aos servidores pUblicos municipais a

partir do dia 30/03/2020, devendo o Chefe de cada Secretaria verificar a pertinência

para que nao haja prejuizo ao servigo pub ico e priorizar os servidores que irk atingir

dois periodos aquisitivos.

Artigo 22 Fica autorizada a concessâo de licenga pi-6mi°, integral ou parcial, para os

servidores publicos que fazem jus, a partir do dia 30/03/2020, devendo o Chefe de

cada Secretaria verificar a pertinência para que nâo haja prejuizo ao servigo public°.
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Amu, 32
Fica autorizada a antecipagâo do recesso escolar previsto no art. 33, § 32,

da Lei Municipal n 2 
179/99 (Estatuto do Magistério), em virtude da suspensão das
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Artigo 42 As despesas corn a execugâo deste decreto correräo por conta de dotagiies

próprias do orgamento vigente, suplementadas se necessário.

Artigo 52 Este decreto entrará em vigor na data de sua publicagão, revogadas as

disposigeies em contrário.

Born Sucesso de Itarard, 26 de Marco de 2020
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LUIZ HUMBERTO C'SMPOS

Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Secretaria de Administracao, em 26 de março de 2.020
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