
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

DECRETO N. 18.507, DE 17 DE ABRIL DE 2020. 

Altera o Decreta n. 18.479, de 23 de mar~o de 2020. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~oes legais que lhe sao 
conferidas pelo incise IX do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990; 

Considerando o que consta no Processo Administrative n. 33.977 /20; 

DECRETA: 

Art. 12 Ficam alterados os §§ 22 e 32 e acrescentado o §52 ao art. 82 do Decreta n. 18.479, 
de 23 de mar~o de 2020, que " Reconhece a calamidade publica, de importancia internacional, decorrente 
da pandemia do coronavfrus (COVID-19}, nos termos das determina~oes Federal e Estadual, dispoe sobre 
as medidas para o funcionamento dos servi~os essencia is publicos e privados, e da outras providencias.", 

. que passa a vigorar com a seguinte reda~ao: 

"Art. 82 

§ 12 ·· ·· ········· ···· ·· ·· ·········· ·· ··················· ··· ·· ························ ·· ···· ·· ······ ·· ······ ······················· ······ ···· 

§ 22 Ap6s os 30 (trinta) dias de ferias previstos no "caput" desse artigo, os servidores 
publicos municipa is efetivos, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, sejam dos servi~os 

· considerados essenciais ou nao, poderao optar por gozar de mais 30 (trinta) dias de ferias a partir de 27 
de abril de 2020, antecipadas caso nao ten ham ferias vencidas disponfveis. 

§ 32 Os servidores publicos municipais comissionados puros, com idade igual ou superior 
a 60 (sessenta) anos, sejam dos servi~os considerados essencia is ou nao, poderao solicitar seu 
afastamento sem remunera~ao por ate 30 (trinta) dias a contar de 27 de abril de 2020. 

§ 42 ...... .... ... .............. ..... .... ............ ... ... ....... ..... ... .... .. ... ..... ....... .. ..... .. ... ... ...... ... .. ... .. .. .. .... .... .. . 

§ 52 Os servidores publicos municipais efetivos ou comissionados puros que optarem por 
continuarem exercendo suas atividades normalmente deverao assinar um Termo de Responsabil idade 
junto ao Departamento de Gestae de Pessoas da Secretaria de Gestae Administrativa e Fi nan~as." 

Art. 22 Este Decreta entra em vigor na data de sua publica~ao . /) 

PA33.977/20 ~ D. 18.507/20 



Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

Sao Jose dos Campos, 17 de abril de 2020. 

p~ 

lll n Souza Monte1ro 
Secret~r~djunto SGAF 

Port Del 001/ SGAF SG20l£l 

Secreta rio de Gestae Admini ativa e Finan~as 

c6 --'. -
Costa Mendes 

Secreta ria de Apoio Jurfdico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
dezessete dias do mes de abril do anode dois mil e vinte. 

E Almeida Figueira 
Departf ento de Apoio Legislative 
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