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DECRETO N° 18/20211DE 08 DE MARÇO DE 2.021. 

"Dispõe sobre a regulamentação do horário de funcionamento 

do Paço Municipal no período da fase vermelha no período de 09 a 19 de março 

de 2021, e da outras providências. 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA, Prefeito Municipal de Santa Salete, Estado de 

São Paulo, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc. 

Considerando o Decreto n. 029, de 18 de Maio de 2020, que declara situação de 

emergência no Município de Santa Salete, em razão da declaração da Organização 

Mundial de Saúde- OMS- de pandemia de COVID-19; 

Considerando que o Decreto Estadual n2 64.881, de 22 de março de 2020, adotou 

a medida de quarentena para enfrentamento da crise, nos termos do inciso II do 

artigo 29 da Lei Federal n2 13.979, de 2020; 

Considerando que o Município de Santa Salete — região administrativa de São José 
do Rio Preto foi reclassificada para a fase Vermelha no Plano São Paulo; 

Considerando o Decreto Estadual n9 65.545, de 03 de março de 2021, que 
decretou fase Vermelha no período de 06 a 19 de março de 2021, e dá 
providências correlatas; 

Considerando a Portaria MS n2 188, de 3 de fevereiro de 2020, por meio da qual o 
Ministro de Estado da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo 
Novo Coronavírus; 

Considerando que, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, 
em particular do inciso II do art. 23, do inciso XII do art. 24 e do art. 198, compete 
concorrentemente à União, aos Estados e Distrito Federal e os Municípios 
legislarem e executarem medidas concernentes à promoção e à proteção da saúde 
pública em caráter preventivo e assistencial; 

Considerando a edição, pelo Governador do Estado de São Paulo, que reconhece o 
estado de calamidade pública, decorrente da pandemia da COVID-19, que atinge o 
Estado de São Paulo; 
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Considerando que o município de Santa Salete ante o aumento do número de 

contaminados que possivelmente venham a demandar intervenção hospitalar; 

Considerando, que é notório e pacífico o entendimento de que o isolamento social 

é o meio mais eficaz de conter a disseminação da COVID-19, e a contenção da 

doença é a única maneira de evitar o colapso da rede de saúde; 

DECRETA: 

Artigo 12- Fica no período de 09 a 19 de março de 2021, suspenso no Paço 
Municipal e demais setores exceto saúde, o atendimento presencial. 

Parágrafo §12- O atendimento ao público será de forma remota, através de e-mail 
ou telefone, no horário compreendido em 07:00 e 12: 00 horas. Salvo exceções, 
consideradas urgentes e inadiáveis, cujo atendimento da forma remota não ser 
possível a solução, sob avaliação do servidor responsável pelo Setor, o 
atendimento poderá ser realizado de forma presencial. 

Parágrafo 2°- No horário compreendido entre 13:00 e 16:00 horas, os servidores 
do Paço Municipal, prestarão serviços home office de forma remota. 

Artigo 32- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário/ ou conflitantes. 

Prefeitura Municipal de Santa Salete, 
Em 09 de Março (03) de 2.021. 

JEDER FABIANO SANTIAGO SOUZA 
Prefeito Municipal 

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA. 

CARLOS EDUARDÕ QÔESPÍRITO SANTO 
Chefe de Gabinete 
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