
DECRETO Nº 012/2021, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021. 
 
“DISPÕE SOBRE: REDUZ, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, O 
HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 
 
AURÉLIO PEREIRA DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE 
NANTES, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

 
CONSIDERANDO, a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 

de enfretamento de emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, 
regulamentada pela Portaria nº 356, de 11 de março de 2020; 

CONSIDERANDO, que o Governo do Estado de São Paulo reclassificou o Departamento 
Regional de Saúde (DRS-XI), ao qual pertence o Município de Nantes, para 
Fase 1 (vermelha), que permite apenas o funcionamento dos serviços 
essenciais; 

CONSIDERANDO, que essa nova classificação exige revisão de algumas medidas, de forma a 
se enfrentar de maneira segura a disseminação do novo coronavírus - 
COVID-19; 

CONSIDERANDO, a declaração de emergência em saúde pública de importância internacional 
em 30/01/2020 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e a declaração 
de pandemia Global na data de 11/03/2020 em virtude de disseminação 
de contaminação pelo novo Coronavírus (SARS-COV-2) e da doença por ele 
causada (COVID-19); 

CONSIDERANDO, a Portaria nº 188/GM/MS de 04/02/2020 do Ministério da Saúde que 
declara Emergência em Saúde Pública de importância internacional 
(ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavírus (SARS-
COV-2); 

CONSIDERANDO,  o perigo iminente de contaminação da população local e o avanço dos 
casos suspeitos no município; 

CONSIDERANDO ainda, que a adoção de hábitos de higiene não vem se afigurando suficiente 
a impedir a disseminação do vírus tendo o alto risco de disseminação do 
novo Coronavírus se mantido o fluxo regular de pessoas nos prédios 
públicos;  

CONSIDERANDO ainda, o alto risco de disseminação do novo Coronavírus e suas variantes 
se mantido o fluxo regular de pessoas nos prédios públicos;  

CONSIDERANDO também, a necessidade de se evitarem aglomerações para reduzir o 
contágio pelo novo Coronavírus; 

CONSIDERANDO também, a intenção de impedir o alastramento da pandemia na sociedade 
local. 

CONSIDERANDO FINALMENTE: que o artigo 284, § 2º, da Lei Municipal nº 357/2010, 
dispõe que poderá o Executivo Municipal, através de Decreto, reduzir 
temporariamente a jornada de trabalho para determinadas categorias 
profissionais, sem redução de vencimentos, quando houver excepcional 
interesse público ou como medida de ajuste financeiro orçamentário. 

 

DECRETA: 
  
Art. 1º - Fica reduzido, em caráter temporário, o horário de expediente dos órgãos da 

Administração Pública Municipal, os quais passarão a funcionar no seguinte 
horário: 

 

• Das 08hs00min às 12hs00min. 
 

§1º - O horário de expediente de todos os serviços declarados de natureza essenciais dos 
órgãos da Administração Pública Municipal ficam inalterados. 



§2º - Havendo necessidade imperiosa do serviço, o Chefe do Departamento, 
excepcionalmente, poderá convocar servidores para atuarem além da carga horária 
definida no artigo I, não sendo, contudo, considerado serviço extraordinário os 
trabalhos realizados dentro do limite da carga horária de expediente diária fixada 
por meio do Decreto Municipal nº 001/2021. 

 
Art. 2º - Fica reservado ao Chefe do Poder Executivo, em razão de interesse público, baseado 

em critérios de oportunidade e conveniência, o direito de, a qualquer tempo, alterar 
o horário de funcionamento retornando os servidores à jornada diária fixada pelo 
Decreto supramencionado. 

 
Art. 3º - Aplica-se ao presente Decreto, no que couber, os demais procedimentos de 

prevenção do Coronavírus (2190-nCov), constantes do Decreto nº 014, de 16 de 
março de 2020 e suas alterações posteriores. 

 
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de 01 de Março de 2021, revogando as 

disposições em contrário. 
 

Município de Nantes/SP, em 26 de fevereiro de 2021. 
 
 

______________________________________ 
AURÉLIO PEREIRA DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

Registrado neste Departamento, no livro competente, publicado por edital no lugar 
de costume e no Diário Oficial Eletrônico, na data supra. 

 
 

____________________________________ 
MATEUS AMIGO VIVE 

SECRETÁRIO 


