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DECRETO Nº 1.669, DE 03 DE ABRIL DE 2020. 
 
Complementa e adota novas medidas a serem cumpridas no 
âmbito do Município de Orindiúva, necessárias ao enfrentamento 
da propagação do novo coronavírus “COVID-19”. 

 
 
MAURÍCIO BRONCA, Prefeito do Município de Orindiúva, Estado de São Paulo, no uso 
de suas atribuições legais e 

 
CONSIDERANDO o estabelecido através dos Decretos Municipais nº 1.666, de 
23/03/2020, e nº 1.667, de 30/03/2020, declarando situação de emergência no Município 
de Orindiúva e definindo medidas no âmbito da administração pública para o 
enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus; 

 
CONSIDERANDO as diretrizes de elaboração do CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – 2020 
da Rede Municipal de Ensino e a necessidade de preservar a saúde dos estudantes 
matriculados nas Unidades Educacionais, bem como dos profissionais de educação; 

 
CONSIDERANDO que para o combate à propagação do COVID- 19 são necessárias não 
apenas medidas de combate e contenção como também de prevenção, 

 
DECRETA: 

 
Artigo 1º - Os períodos de recesso e férias escolares, previstos no CALENDÁRIO DE 
ATIVIDADES – 2020 da Rede Municipal de Ensino, ficam antecipados respectivamente 
para os dias 19/03/2020 a 03/04/2020, e 06/04/2020 a 20/04/2020, com referência aos 
estudantes, professores e demais profissionais da educação. 

 
Parágrafo Único - Após os períodos de recesso e férias escolares, o retorno dos 
estudantes e servidores às atividades educacionais fica condicionado à eventuais 
desdobramentos e determinações das autoridades escolares quanto à atual situação de 
precaução e combate á propagação dos males causados pelo “COVID-19”. 

 
Artigo 2º - Não haverá atendimento presencial ao público nas Unidades Educacionais 
durante o período de recesso escolar descrito no artigo anterior. 

 
Parágrafo Único - O horário de funcionamento poderá sofrer alteração por solicitação da 
Secretaria Municipal de Educação ou da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Artigo 3º - Caberá à Chefia Imediata das Unidades Educacionais organizar o horário de 
trabalho das Equipes Gestoras da Rede Municipal de Ensino.  

 
Parágrafo Único - Fica estabelecido que os servidores da Secretaria da Educação 
poderão ser convocados durante o período de recesso, a critério da autoridade 
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competente, inclusive em regime de plantão, caso haja necessidade e/ou conveniência 
para o serviço. 
 
Artigo 4° - A Administração poderá conceder o gozo imediato aos servidores públicos 
municipais de férias regulamentares, de acordo com as normas vigentes e os registros do 
“banco de horas”, devendo ficar assegurada apenas a permanência de número mínimo de 
servidores necessários às atividades imprescindíveis e de natureza continuada. 
 
§ 1° - Cabe ao responsável direto pelos setores da administração pública municipal, com 
a assistência do setor de pessoal, avaliar, em cada caso, a ordem a ser seguida para o 
gozo de férias e banco de horas, quanto aos servidores vinculados à sua respectiva 
repartição. 
 
§ 2° - A Administração decidirá quais servidores deverão continuar trabalhando em razão 
da essencialidade de suas funções. 
 
Artigo 5º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
Orindiúva, 03 de abril de 2020. 
 
 

Maurício Bronca 
Prefeito Municipal 

 

Registrado nesta Secretaria em data supra, afixado no Quadro de Editais em seguida e 
publicado no Diário Oficial do Município. 
  
 
        Rafael Felisbino de Aquino Silva 
                                   Chefe de Gabinete 

 

 


