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

DECRETO N. 18.616, DE 14 DE AGOSTO DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORNAL 

~~~~~~~~~~ 

Altera o art. 9Q-A do Decreto n. 18.479, de 23 de 
mar~o de 2020. 

0 PREFEITO DE sAo JOSE DOS CAMPOS, no usc das atribui~5es 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. 1Q Ficam acrescentados os §§ 1Q e 2Q ao art. 9Q-A do Decreto 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~5es Federal e Estadual, disp5e sobre as medidas 
para o funcionamento dos servi~os essenciais publicos e privados, e da outras providencias.", que passa a 
vigorar com a seguinte reda~ao : 

"Art. 9Q-A . ............................................... .......................................... ..................................... . 

§ lQ Para fins do disposto no "caput" deste artigo a medicina do trabalho ficara responsavel 
por avaliar e atestar o grau e risco da doen~a cronica apresentada, nos termos do Boletim Epidemiol6gico 
n. 07, do Ministerio da Saude, de 6 de abril de 2020, ficando a cargo da chefia imediata autorizar a 
concessao de ferias, antecipadas case nao ten ham terias vencidas disponfveis, ou determinar a execu~ao 
de servi~os de gestae, suporte e assistencia, internes ou externos, conforme o case, condicionada a 
decisao a ciencia do(a) Secretario(a). 

§ 2Q Os servidores efetivos e os comissionados, portadores de doen~as cronicas, que 
optarem por continuarem exercendo suas atividades normalmente deverao assinar um Termo de 
Responsabilidade junto ao Departamento de Gestae de Pessoas da Secreta ria de Gestae Administrativa e 
Finan~as." 

Art. 2Q Fica revogado o paragrafo unico do art. 9Q-A do Decreto n. 18.479, de 2020. 

Art. 3Q Este Decreto entra em vigor na data de sua publica~ao. 

Sao Jose dos Campos, 14 de agosto de 2020. 
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

Secreta rio 

_{____~ . 
Jos --;Mello Correa 

Secretario de G -o Adminis tiva e Finan~as 

Melissa Pulice d Costa M~ , 
Secreta ria de Apoio Juridico 

Registrado no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos 
quatorze dias do mes de agosto do a no de dois mil e vinte. 
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meida Figueira 
Departamento de Apoio Legislative 
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