
   PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA       
                                       ESTADO DE SÃO PAULO 

 
-DECRETO Nº 5.984, DE 24 DE MARÇO DE 2020- 

 
 

 
 

Determina novas providências com relação ao 

estado de Emergência decretado através do 

Decreto nº 5.979, de 16 de março de 2020. 

 

 

 

Juvenal Rossi, Prefeito Municipal de Várzea 

Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, especialmente as que lhe 

são conferidas pelo art. 75, VI e IX, da Lei 

Municipal nº 1.119/1990; 

 

 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República, a 

execução de medidas necessárias visando preservar a saúde da população; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março de 2020, que dispõe 

sobre a adoção, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta, de medidas 

temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19;  
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CONSIDERANDO a existência de pandemia do COVID-19, nos termos declarados 

pela Organização Mundial da Saúde;  

 

CONSIDERANDO o que dispõe do Decreto Municipal nº 5.979, de 16 de março de 

2020, Decreto Municipal nº 5.982, de 18 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 

5.983, de 20 de março de 2020, a fim de acompanhamento, avaliação e execução de 

medidas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19;  

 

CONSIDERANDO que o Município de Várzea Paulista vem tentando estabelecer um 

plano de resposta a esse evento e para estabelecer a estratégia de acompanhamento e 

suporte dos casos suspeitos e confirmados, avaliadas pelo Comitê Municipal de 

Acompanhamento ao Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 

evitar a disseminação da doença no Município; 

 

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países 

redobrem o comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, 

 

CONSIDERANDO a MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020 

que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade 

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 

(covid-19); 
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CONSIDERANDO o DECRETO Nº 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020. Decreta 

quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19 (Novo 

Coronavírus), e dá providências complementares. 

 

 

D E C R E T A:  

 

 

Art. 1º As novas medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus, no âmbito do 

Município de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, ficam definidas nos termos deste 

Decreto. 

 

Art. 2º Fica revogado o inciso XVII e XX do artigo 1º do Decreto nº 5.982, 

de 18 de março de 2020; 

 

Art. 3°  Caberá ao Departamento de Fiscalização do Comércio, da Unidade 

Gestora Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, com apoio da 

Unidade de Segurança Pública e da Guarda Civil Municipal fiscalizar e executar a 

cassação do alvará de funcionamento e a interdição do estabelecimento, daqueles que 

descumprirem o que determina o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020 e 

Decreto Municipal nº 5.982, de 18 de março de 2020. 

 

Art. 4º  Para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de 

calamidade pública e estado de emergência, serão adotadas, dentre outras, as seguintes 

medidas: 
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I.  o teletrabalho; 

II.  o desconto de dias das férias individuais, no caso dos servidores que 

estão em casa, exceto os que estão em teletrabalho; 

III.  o desconto de dias da concessão de licenças prêmio em descanso, no 

caso de servidores que estão em casa, exceto os que estão em 

teletrabalho; 

IV.  a concessão de férias coletivas; 

V. o aproveitamento e a antecipação de feriados; 

VI.  o afastamento. 

 

Art. 5º Durante o estado de emergência a que se refere o art. 1º, fica 

permitido o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância nas 

unidades da Administração Pública Municipal de Várzea Paulista, por prazo 

indeterminado. 

 

§ 1º Para fins do disposto neste Decreto, considera-se teletrabalho, trabalho 

remoto ou trabalho a distância a prestação de serviços preponderante ou totalmente fora 

das dependências da Administração Municipal, com a utilização de tecnologias da 

informação e comunicação. 

 

§ 2º O regime de teletrabalho fica condicionado a manutenção diária de 

servidores na unidade a fim de garantir o atendimento, ressalvado quando não houver 

prejuízo ao erário; 

 

§ 3º Os serviços executados através de tele trabalho, trabalho remoto ou 

outro tipo de trabalho a distância, não trará nenhum tipo de prejuízo ao serviço. 
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Art. 6º Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho, trabalho remoto 

ou trabalho a distância para estagiários e aprendizes.  

 

§ 1º Os estagiários menores de 18 anos deverão ser afastados das atividades 

de estágio, obrigatoriamente, sem prejuízo da bolsa estágio, enquanto durar o período de 

emergência; 

 

Art. 7º Os servidores que não estiverem em teletrabalho, mais estiverem em 

casa em razão de qualquer tipo de necessidade, como no caso de pertencerem a grupos 

de risco, terão esses dias descontados de seu período de férias ou licença prêmio, 

conforme ficar pactuado com o Gestor da pasta, ao término desse estado de emergência. 

 

Art. 8º Durante o estado de emergência a que se refere o art. 1º, os gestores 

municipais das áreas de saúde, segurança pública e serviços funerários, poderão 

suspender as férias ou licenças-prêmio dos profissionais da área de saúde, de segurança-

pública e de serviços funerários, mediante comunicação formal da decisão ao servidor, 

por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de vinte e 

quatro horas. 

 

§ 1º Poderão ser convocados também servidores: 

I.   que estejam lotados ou designados em outras áreas; 

II.  Que estejam cedidos a outros órgãos. 

 

§ 2º Ficam autorizados os gestores das áreas de saúde, segurança-pública e 

de serviços funerários, o cancelamento de férias ou licenças-prêmio com início 

agendado durante a vigência do estado de emergência a que se refere o art. 1º. 
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Art. 9º Durante o estado de emergência a que se refere o art. 1º, a 

Administração poderá, a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o 

conjunto de servidores afetados com antecedência de, no mínimo, vinte e quatro horas. 

 

Art. 10.  Durante o estado de emergência, a Administração Municipal 

poderá antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e 

municipais, inclusive o recesso escolar do mês de julho, e deverão notificar, por escrito 

ou por meio eletrônico, o conjunto de servidores beneficiados com antecedência de, no 

mínimo, vinte e quatro horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. 

 

Art. 11. Ficam vedados, ao longo do período de emergência: 

I.  a realização de serviço extraordinário que gere despesas com horas 

extras, com exceção daqueles indispensáveis, realizados por 

servidores da saúde, segurança pública e serviço funerário, salvo sob 

justificativa e autorização expressa do Chefe do Executivo. 

II.  o pagamento em pecúnia das licenças-prêmio, salvo sob justificativa 

e autorização expressa do Chefe do Executivo. 

 

Parágrafo único. O atendimento presencial deverá ser mantido, porém 

mediante prévio agendamento, exceto nas áreas de saúde, segurança pública e serviço 

funerário. 

 

Art. 12. O § 2º artigo 6º do Decreto nº 5.983, de 20 de março de 2020, passa 

a ter a seguinte redação: 

Art 6º ....................................................................... 

................................................................................. 

§ 2º A duração dos velórios deverão ser no 

máximo 1 (uma) hora 
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Art. 13. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento.  

 

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA, aos vinte e quatro dias do mês 

de março de dois mil e vinte. 

 

 

 

Juvenal Rossi 

Prefeito de Várzea Paulista 

 

 

 

José Roberto Spinucci 

Gestor Municipal de Saúde  

 

 

 

Carlos Teixeira da Silva 

Gestor Municipal de Gestão Pública 

Registrado e Publicado pela Unidade Gestora Municipal de Planejamento e Inovação 

desta Prefeitura Municipal.  


