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GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 3.336, DE 18 DE MAIO DE 2020.
"Dispõe sobre o afastamento remunerado dos servidores municipais enqua-
drados no grupo de risco em decorrência da pandemia do novo coronaví-

rus (COVID-19) e dá outras providências."
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
Estado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do 
art. 72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promul-
go a seguinte Lei:
Art. 1º. Os servidores públicos municipais que integrem o grupo de risco, de acordo 
com as diretivas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde - OMS e Minis-
tério de Saúde - MS, ficarão afastados de suas atividades laborais sem prejuízo da 
remuneração.
Parágrafo único. O afastamento de que trata o caput, somente será aplicado nos casos 
em que os servidores pertencentes ao grupo de risco, não se enquadram para adesão do 
teletrabalho, que já gozaram ou estão em gozo de férias regulares ou antecipadas ou 
ainda que já usufruíram ou estão usufruindo de licença prêmio.
Art. 2º. Para o enquadramento no afastamento previsto no artigo anterior, o servidor 
deverá apresentar requerimento instruído com documentos que comprovem a situação 
de risco, que deverá ser protocolado junto a Central de Atendimento e em seguida 
remetido à Diretoria de Recursos Humanos.
Art. 3º. A análise quanto ao deferimento do afastamento, será apreciada por Comissão 
específica a ser constituída por Portaria e deverá ser composta por:
  I - 2 (dois) membros da Secretaria Municipal de Saúde;
  II - 1 (um) membro da Diretoria de Recursos Humanos;
  III - 1 (um) membro da Secretaria da Pasta na qual está lotado o servidor.
§ 1º. Os dois membros da Secretaria Municipal de Saúde deverão ser obrigatoriamente 
profissionais médicos pertencentes ao quadro efetivo do Município;
§ 2º. Para viabilizar os trabalhos visando sua melhor eficiência, a Comissão poderá 
propor a implementação de procedimento próprio, a ser efetivado mediante Decreto. 
Art. 5º. O referido afastamento será concedido pelo prazo em que perdurar os motivos 
que ensejaram a sua necessidade, observando ainda as diretrizes estabelecidas pelo 
Município sobre a pandemia. 
Art. 6º. Os servidores afastados nos termos da presente Lei, deverão respeitar as re-
gras estabelecidas pelos Órgãos oficiais competentes acerca da quarentena e isolamen-
to social, sob pena de revogação da licença concedida, podendo responder ainda por 
descumprimento de preceito funcional.
Art. 7º. As despesas decorrentes do que trata a presente Lei correrão por conta de 
dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e poderá ser regulamentada 
por Decreto.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO TOMADA DE 
PREÇOS 10/2020

Edital: 10/TP/2020. Processo: 3245/2020.
Objeto: Contratação de empresa especializada para remoção de iluminação existente 
e instalação de iluminação pública ciclofaixa na Av. Ampélio Gazzetta, com forneci-
mento de materiais e mão de obra. Modalidade: Tomada de Preços. Assunto: Impug-
nação apresentada pela empresa: Eletro Zagonel Ltda. Decisão: Impugnação julgada 
IMPROCEDENTE, conforme decisão constantes às folhas 155/157, do Processo Li-
citatório nº 3245/2020.
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