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Decreto nº 115
de 13 de março de 2020

DISPÕE SOBRE EVENTOS E SIMILARES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo protocolado sob o nº 5.682/20;
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19)”;
CONSIDERANDO a existência de 7 (sete) casos suspeitos no Município de São Carlos;
CONSIDERANDO que por cautela há a necessidade de medidas imediatas no sentido de procurar garantir a 
saúde dos munícipes,
DECRETA
Art. 1º Ficam suspensos eventos, inaugurações, reuniões e palestras patrocinados pela Prefeitura Municipal, 
Administração Direta e Indireta pelo prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação deste Decreto.
Art. 2º Recomenda-se aos setores privados que já possuem, até a presente data, alvará de autorização para 
eventos, que avaliem em cada caso a pertinência da realização ou não do evento.
Art. 3º Determina que não sejam emitidos novos alvarás de autorização para eventos durante a vigência deste 
decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 13 de março de 2020.
AIRTON GARCIA FERREIRA
Prefeito Municipal
Registre-se na Seção de Expediente e Publique-se
CARLOS AUGUSTO COLUSSI
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
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Decreto nº 116
de 16 de março de 2020

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DE MEDIDAS TEM-
PORÁRIAS DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo protocolado sob o nº 5.682/20;
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19)”;
CONSIDERANDO a necessidade de dar continuidade às ações de prevenção à disseminação do coronavírus;
DECRETA
Art. 1º Ficam suspensos, no âmbito da Administração Direta e Indireta Municipal, pelo prazo de 15 (quinze) 
dias a partir de 23 de março de 2020:
I – Atividades educacionais em todas as escolas municipais de educação infantil, fundamental e de jovens e 
adultos;
II – Visitações no Parque Ecológico e no Canil;
III – Atendimentos ao público junto ao Sistema Integrado de Bibliotecas, Museus, Centro de Formação de 
Professores, Centro Municipal de Extensão e Atividades Recreativas - CEMEAR;
IV – Eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do Poder Público;
V – Atendimentos ao público no Serviços Integrados do Município – SIM;
VI – Atendimentos no Cadastro Único da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social;
VII – Atendimentos na Casa do Trabalhador “Antonio Cabeça Filho”.
§ 1º No período entre a data de publicação deste Decreto e 23 de março de 2020 as atividades referidas 
neste artigo serão gradualmente suspensas visando orientação aos munícipes.
§ 2º As suspensões referentes aos atendimentos previstos nos incisos V, VI e VII, serão atenuadas mediante a 
distribuição de senhas diárias com instruções que serão divulgadas no site da Prefeitura. 
Art. 2º Ficam suspensos, de imediato:
I – Atividades educacionais nos campi da Fundação Educação São Carlos;
II – Atendimentos no Centro de Referência do Idoso, Centro de Convivência do Jardim Zavaglia.
III – Os atendimentos em grupos nos Centros de Referência e Assistência Social.
Art. 3º Os servidores públicos municipais com mais de 60 (sessenta) anos, · cam dispensados de suas ativi-
dades a partir de 23 de março de 2020 pelo período de 15 (quinze) dias.
Art. 4º As férias concedidas aos servidores ocupantes dos empregos de Auxiliar de Enfermagem, Técnico em 
Enfermagem, Enfermeiro e Médico, com início a partir de 4 de abril de 2020 estão suspensas.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 16 de março de 2020.
AIRTON GARCIA FERREIRA
Prefeito Municipal
Registre-se na Seção de Expediente e Publique-se
CARLOS AUGUSTO COLUSSI
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Edição 1530  |  17 de março de 2020.



ATOS OFICIAIS

Edição 1531  |  19 de março de 2020.

Decreto nº 118
de 18 de março de 2020

INSTITUI O COMITÊ DE CRISE PARA SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS DA COVID-19
AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo protocolado sob o nº 5.682/20;
DECRETA
Art. 1º Fica instituído o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 no 
Município de São Carlos.
Art. 2º O Comitê é órgão de articulação da ação governamental e de assessoramento ao Prefeito Municipal 
sobre a consciência situacional em questões decorrentes da pandemia da Covid-19.
Art. 3º O Comitê é composto pelo:
I – Secretário de Planejamento e Gestão, que o coordenará;
II – Secretário de Comunicação;
III – Secretário de Saúde;
IV – Secretária de Cidadania e Assistência Social;
V – Secretário de Segurança Pública e Defesa Social;
VI – Secretário de Esportes e Cultura;
VII – Assessora Especial de Gabinete do Prefeito;
Parágrafo único. O Comitê de que trata este artigo:
I - terá como atribuições precípuas submeter ao Prefeito Municipal, quando caracterizada a competência 
privativa deste, propostas para elaboração de decreto tendo por objeto a pandemia do Covid-19, bem como 
sugerir ações aos Secretários Municipais e dirigentes da Administração Direta e Indireta a adoção de medi-
das em seus respectivos âmbitos;
II - convidará para participar de suas reuniões agentes públicos e demais pessoas que, por seu conhecimen-
to, possam contribuir para a consecução do objeto do colegiado;
III - funcionará, em caráter permanente, no Gabinete do Prefeito e terá suporte administrativo da Secretaria 
de Governo.
Art. 4º O Comitê se reunirá sempre que convocado pelo seu Coordenador.
§ 1º  O quórum de reunião do Comitê é de maioria absoluta e o quórum de aprovação é de maioria simples.
§ 2º  Além do voto ordinário, o Coordenador terá o voto de qualidade em caso de empate.
Art. 5º  O Comitê poderá instituir grupos de trabalho temporários com o objetivo de auxiliar no cumprimen-
to de suas atribuições.
Art. 6º  A Secretaria-Executiva do Comitê será exercida pela Assessora Especial de Gabinete do Prefeito.
Art. 7º  A participação no Comitê e nos grupos de trabalho será considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada.
Art. 8º  O Comitê atuará de forma coordenada com o Chefe de Gabinete do Prefeito e com o Secretário Mu-
nicipal de Governo.
Art. 9º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 18 de março de 2020.
AIRTON GARCIA FERREIRA
Prefeito Municipal
Registre-se na Seção de Expediente e Publique-se
CARLOS AUGUSTO COLUSSI
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
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Decreto nº 120
de 19 de março de 2020

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DE MEDIDAS TEM-
PORÁRIAS DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo protocolado sob o nº 5.682/20;
CONSIDERANDO a necessidade de medidas a serem tomadas para que os servidores possam permanecer 
em suas residências de forma a evitar o contato social;
DECRETA
Art. 1º Ficam suspensas, no âmbito da Administração Direta e Indireta Municipal, no período de 20 de março 
a 30 de abril de 2020, todas as atividades exceto aquelas consideradas prioritárias para o atendimento ao 
munícipe referente ao enfrentamento da pandemia decorrente do Corona Vírus (COVID-19).
Parágrafo único. Consideram-se prioritárias neste momento as atividades desenvolvidas nos seguintes 
órgãos:
I – Secretaria Municipal de Saúde;
II – Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;
III – Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;
IV – Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano;
V – Assistência Social da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social;
VI – Conselhos Tutelares.
Art. 2º Os servidores públicos municipais que atuam nos órgãos referidos nos incisos II a VI, do parágrafo 
único, do art. 1º deste Decreto, · cam dispensados de suas atividades nas seguintes situações:
I – Idosos na acepção legal do termo, por contar com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
II – Gestantes;
III – Servidores em tratamento de quimioterapias e radioterapia;
IV – Portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que 
deprimam o sistema imunológico;
Art. 3º Ficam proibidos quaisquer eventos públicos municipais, mesmo aqueles que já possuem alvará de 
autorização.
Art. 4º Os gestores e · scais dos contratos de prestação de serviços terceirizados deverão contatar as respec-
tivas empresas de forma que essas adotem as medidas preventivas já divulgadas pelo Ministério da Saúde.
Art. 5º Ficam suspensas, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, no âmbito da Administração 
Direta e Indireta Municipal as atividades educacionais em todas as escolas municipais de educação infantil, 
fundamental e de jovens e adultos e nos campi da Fundação Educacional São Carlos.
Art. 6º Fica revogado o Decreto nº 116, de 16 de março de 2020.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 19 de março de 2020.
AIRTON GARCIA FERREIRA
Prefeito Municipal
Registre-se na Seção de Expediente e Publique-se
CARLOS AUGUSTO COLUSSI
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
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Decreto nº 121
de 19 de março de 2020

DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, EM RAZÃO DE 
SURTO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA – CORONA VÍRUS (COVID-19) E DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS PARA FINS DE 
PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO.
AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e do Processo protocolado sob o nº 
489/2020,
DECRETA
Art. 1º Fica decretada situação de emergência no Município de São Carlos, para o enfrentamento da pan-
demia do novo Conavírus (COVID-19), causada pelo agente SARS- CoV-2 – 1.5.1.1.0.
Art. 2º Para enfrentamento da emergência de saúde pública, decorrente do Coronavírus (COVID-19), em 
consonância com o artigo 3º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, poderão ser adotadas as 
seguintes medidas, sem exclusão das demais previstas na referida lei:
I - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas pro· láticas; e
e) tratamento médicos especí· cos.
II - estudo ou investigação epidemiológica;
III - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o paga-
mento posterior de indenização justa.
Art. 3º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens e locação, serviços e insumos de saúde, con-
tratação de pro· ssionais médicos, enfermeiros e demais necessários destinados ao enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) de que 
trata este decreto, nos termos do art. 4º, da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.
Art. 4º A Secretaria Municipal de Saúde será responsável pelo monitoramento e realização das ações 
necessárias ao combate da pandemia, devendo todos os demais órgãos municipais trabalhar de forma inte-
grada e prestar auxílio prioritário às solicitações que forem realizadas vinculadas a este Decreto.
Art. 5º A tramitação dos processos referentes a assuntos vinculados a este decreto correrá em regime de 
urgência e prioridade em todos os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto perdurar o estado de 
emergência causado pelo Coronavírus (COVID-19).
São Carlos, 19 de março de 2020.
AIRTON GARCIA FERREIRA
Prefeito Municipal
Registre-se na Seção de Expediente e Publique-se
CARLOS AUGUSTO COLUSSI
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
PORTARIA Nº 08/2020

DISPÕE EXCLUSIVAMENTE SOBRE O FUNCIONAMENTO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO.
ANTONIO CLÓVIS PINTO FERRAZ, Autoridade de Trânsito do Município de São Carlos, designado pelo De-
creto nº 125 de 09 de abril de 2019, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo §4º do artigo 280 
da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro de 1997.
CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da Saúde, que “Dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 
estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19);
DECLARO QUE
No período de 20/03/2020 a 30/04/2020 · ca suspenso todo o sistema de estacionamento rotativo estabel-
ecido nas vias do município de São Carlos.
São Carlos/SP, 19 de março de 2020.
ANTONIO CLÓVIS PINTO FERRAZ
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito
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Decreto nº 139
de 20 de março de 2020

ALTERA DISPOSITIVO DO DECRETO MUNICIAPL Nº 120, DE 19 DE MARÇO DE 2020, QUE “DISPÕE SOBRE A 
ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE 
PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).”
AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo protocolado sob o nº 5.682/20;
CONSIDERANDO a publicação do Decreto que está vigente o Decreto Municipal nº 120/2020 que dispõe 
sobre a adoção, no âmbito da administração pública direta e indireta, de medidas temporárias de prevenção 
à disseminação do coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que à necessidade de inclusão de novas Secretarias às quais são imprescindíveis para à 
manutenção e funcionamento de certas atividades essenciais, no Município de São Carlos.
DECRETA
Art. 1º O parágrafo único do artigo 1º do Decreto Municipal nº 120 de 19 de março de 2020, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art. 1. (...)
Parágrafo único. Consideram-se prioritárias neste momento as atividades desenvolvidas nos seguintes 
órgãos:
I – Secretaria Municipal de Saúde;
II – Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social;
III – Secretaria Municipal de Abastecimento e Agricultura;
IV – Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;
V – Secretaria Municipal de Comunicação;
VI – Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito;
VII – Fiscalização de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano;
VIII – Parque Ecológico e Canil referente ao trato e manejo animal;
IX – Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto;
X – Assistência Social da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social;
XI – Conselhos Tutelares.”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 20 de março de 2020.
AIRTON GARCIA FERREIRA
Prefeito Municipal
Registre-se na Seção de Expediente e Publique-se
CARLOS AUGUSTO COLUSSI
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
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Decreto nº 140
de 20 de março de 2020

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA ATIVIDADE COMERCIAL, DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PRE-
VENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19).
AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo protocolado sob o nº 5.682/20;
CONSIDERANDO a necessidade de medidas a serem tomadas para que os funcionários possam permanecer 
em suas residências de forma a evitar o contato social;
DECRETA
Art. 1º O fechamento dos estabelecimentos, conforme especi· cado abaixo:
§ 1º o fechamento imediato do comércio em geral, de serviços de alimentação de consumo no interior 
do local, restaurantes, lanchonetes; bares; academias; cinemas; clubes de lazer; casas de festas e eventos; 
boates; bu¾ et em geral e shoppings centers, cultos e celebrações religiosas e, congêneres; pelo prazo de 20 
de março a 30 de abril de 2020;
§ 2º a vedação de atividades que estimulem a circulação e aglomeração de pessoas inclusive em áreas públi-
cas, como parques; praças e demais aparelhos públicos;
Art. 2º Autoriza a permanência dos seguintes estabelecimentos:
Parágrafo único. O funcionamento de supermercados; drogarias e farmácias; padarias; postos de com-
bustíveis; distribuidoras de gás; empresas de fornecimento de insumos hospitalares; laboratórios de análise 
clínicas;
Art. 3º Determina que sejam reforçadas as medidas de higienização em locais de circulação de pessoas e 
aglomeração, como terminais urbanos e postos de combustíveis.
Art. 4º Considerar-se-á abuso do poder econômico a elevação de preços, sem justa causa, com o objetivo de 
aumentar arbitrariamente os preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na 
forma do inciso III do art. 36 da Lei Federal nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso II do art. 2º do 
Decreto Federal nº 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando às penalidades previstas em ambos os norma-
tivos.
Parágrafo único. O Procon de São Carlos, no âmbito de sua atuação, deverá realizar · scalizações para coibir o 
aumento arbitrário de preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19.
Art. 4º No caso de descumprimento do disposto neste Decreto Municipal, o proprietário estará sujeitos às 
penalidades previstas na Lei Municipal nº 7.379/74.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 20 de março de 2020.
AIRTON GARCIA FERREIRA
Prefeito Municipal
Registre-se na Seção de Expediente e Publique-se
CARLOS AUGUSTO COLUSSI
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
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Decreto nº 141
de 23 de março de 2020

ACRESCENTA O PARÁGRAFO ÚNICO AO ARTIGO 3º, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 120, DE 19 DE MARÇO DE 
2020, QUE “DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DE 
MEDIDAS TEMPORÁRIAS DE PREVENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)”.
AIRTON GARCIA FERREIRA, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo protocolado sob o nº 5.682/20;
DECRETA
Art. 1º O artigo 3º do Decreto Municipal nº 120 de 19 de março de 2020, passa a vigorar acrescido do pará-
grafo único, com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
Parágrafo único. Fica restringido para 10 (dez) o número máximo de pessoas que podem permanecer nas 
salas de velório no Município de São Carlos, limitando o tempo de permanência permitida no local a uma 
hora, como medida preventiva ao contágio pelo novo coronavírus (COVID-19).”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
São Carlos, 23 de março de 2020.
AIRTON GARCIA FERREIRA
Prefeito Municipal
Registre-se na Seção de Expediente e Publique-se
CARLOS AUGUSTO COLUSSI
Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
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PORTARIA Nº 038/2020
Dispõe os procedimentos preventivos de emergência a serem adotados no âmbito da autarquia, em razão 
de pandemia do novo coronavírus (COVID-19).
BENEDITO CARLOS MARCHEZIN, Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no uso de suas 
atribuições legais;
Considerando o agravamento da crise internacional causada pelo surto do coronavírus (COVID-19) e a ne-
cessidade de proteção à população brasileira; 
Considerando o aumento exponencial na quantidade de brasileiros diagnosticados para o COVID-19 e a 
con· rmação em diversos estados de casos de transmissão comunitária, a partir do contágio do vírus entre a 
população, sem ser possível identi· car a origem; 
Considerando o disposto na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) re-
sponsável pelo surto de 2019;
Considerando as deliberações da Prefeitura Municipal de São Carlos e alinhado às diretrizes o· ciais do Min-
istério da Saúde em relação a realidade da PANDEMIA do Coronavirus;
RESOLVE:
Conceder a dispensa presencial das atividades laborais, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, aos 
servidores que se enquadrarem em uma das seguintes situações:
servidores com mais de 60 (sessenta) anos;
Servidores que residem com pessoa diagnosticada com a covid-19 ou com suspeita de contaminação pelo 
coronavirus;
Servidoras gestantes, inclusive as que ainda não tenham apresentado documento comprobatório de gravi-
dez, devendo trazê-lo;
Servidores com doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que 
deprimam o sistema imunológico;
Servidores que retornarem de viagem internacional.
Servidores responsáveis por crianças menores de 14 (catorze) anos e que não tenham a possibilidade de 
deixá-las em outro ambiente de segurança ou aos cuidados de um terceiro nos locais em que as atividades 
escolares foram suspensas.
1.1 Os servidores que se enquadrarem nos itens acima, deverão solicitar ao Setor de Pessoal e Folha de Paga-
mento e/ou SESMT – Unidade de Saúde e Segurança do Servidor /GAGP, o formulário de autodeclaração a 
ser preenchido, assinado e devolvido;
2. De· nir como atividades essenciais no âmbito da Autarquia aquelas: 
a) cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável para as atividades de captação, tratamento e abasteci-
mento de água à população; 
b) cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, para as atividades de coleta, afastamento e tratamento 
do esgoto gerado no município de São Carlos;
c) caracterizadas como suporte indispensáveis ao atendimento das necessidades e obrigações mencionadas 
no item “a” e “b”;
d) Tele atendimento aos usuários;
Suspender as atividades de atendimento presencial aos usuários, na Unidade de Atendimento aos Débitos 
Ajuizados, nas Unidades de Atendimento ao Usuário do Centro, Vila Prado, Santa Felícia, Santa Eudóxia e Ci-
dade Aracy, devendo ser organizado o revezamento da jornada de trabalho a · m de manter o atendimento 
telefônico dos usuários.
4. Instituir o teletrabalho para todos servidores administrativos, ou cuja atividade não esteja de· nida no item 
2, no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, desde que atendam:
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a) o servidor deve dispor de equipamento de tecnologias de informação e de comunicação para desenvolv-
er sua atividade, sendo de sua inteira responsabilidade a entrega do trabalho; 
b) as atividades devem ser passíveis de serem executadas fora das dependências da Autarquia;
4.1. O acesso a processos e demais documentos de interesse da Autarquia deve observar os procedimentos 
relativos à segurança da informação e àqueles relacionados à salvaguarda de informações de natureza sig-
ilosa, conforme normas vigentes.
4.2. As atividades deverão ser cumpridas diretamente pelo servidor em regime de teletrabalho, sendo ve-
dada a utilização de terceiros, empregados ou não, para o cumprimento das atividades estabelecidas,
4.3. É responsabilidade do servidor em regime de teletrabalho: 
a) manter telefone de contato e aplicativo de troca de mensagens instantâneas atualizados e ativos, de 
forma a garantir a comunicação imediata com a Autarquia; 
b) estar disponível para comparecimento à Autarquia para reuniões administrativas sempre que houver 
interesse e necessidade da Autarquia; 
c) manter-se conectado ao e-mail institucional e acessá-lo em todos os dias úteis, para garantir a efetiva 
comunicação com o superior imediato e equipe de trabalho; 
d) dar ciência ao superior imediato, por intermédio do e-mail institucional do andamento dos trabalhos e 
apontar eventual di· culdade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o cumprimento das 
atividades sob sua responsabilidade, a · m de possibilitar, de forma tempestiva, a avaliação pela che· a 
quanto à possibilidade de repactuação de atividades; 
e) preservar o sigilo dos dados acessados de forma remota, mediante observância às normas e orientações 
pertinentes, sob pena de responsabilidade, nos termos da legislação em vigor; 
4.4.  Caberá a Che· a/Gerência imediata garantir que a execução das atividades afetas a sua unidade admin-
istrativa, sendo que a ausência de uma das condições mínimas indicadas na alínea “a” e “b” do item 4 impor-
tará na implementação de revezamento da jornada de trabalho.
5. Os servidores que não cumpram os requisitos para teletrabalho estão dispensados de comparecimento 
temporário ao local de trabalho, pelo período de 15 (quinze) dias estipulado no Decreto Estadual nº 64.881, 
de 22 de março de 2020.
6. Permitir aos servidores, após decorrido o prazo estipulado no item 5, que o comparecimento se dê em 
dias ou semanas alternados, reduzindo o número de dias de comparecimento na Autarquia. 
6.1. A alternância dos dias poderá ocorrer a critério da Che· a/Gerência imediata, considerando as peculiari-
dades de cada Setor/Gerência administrativa ou operacional, e a permanência de um quantitativo mínimo 
de servidores que permanecerão desenvolvendo atividades presenciais com o propósito de assegurar a 
continuidade dos serviços cuja paralisação resultem em prejuízo à retomada das atividades regulares da 
Autarquia quando da cessação das condições excepcionais.
Estabelecer no período de 20 de março a 30 de abril de 2020, que os Setores/Gerências de· nidos no item 2, 
realizem o revezamento da jornada de trabalho de seus servidores para evitar aglomerações em locais de 
circulação comum, cabendo à Che· a/Gerência imediata priorizar os serviços de emergência.
Os servidores que não estiverem na escala de revezamento do dia deverão permanecer em seu domicílio, 
porém em caso de serviços que ensejarem maior grupo de trabalho, poderão ser acionados para atuarem 
em seus respectivos posto de trabalho.
Para as atividades do período noturno não haverá nenhuma alteração, visto que a aglomeração de pessoas 
nesse turno é conhecidamente mínima.
As medidas de revezamento de jornada de trabalho e teletrabalho previstos no itens 4, 6 e 7, não atingem, 
aos servidores que trabalham em escala de revezamento, na realização de serviços contínuos e inadiáveis, 
considerados essenciais, sendo eles: Operadores de ETA, Operadores de ETE, Controladores Externos de 
Abastecimento, Operadores de Casas de Bombas e Operadores de Automação. Caberá nesse caso, à Che· a/
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Gerência imediata a observação de regras de convivência, considerando as orientações do Ministério da 
Saúde.
Os servidores ocupantes da função de Fiscal Leiturista, · cam dispensados das atividades, visto a exposição, 
sendo a situação reavaliada após decorrido o prazo de quarentena estipulado no Decreto Estadual nº 
64.881, de 22 de março de 2020.
Todos os servidores enquadrados nos itens 4, 6, 7 e 9, deverão permanecer em seu domicílio quando não 
executando trabalho presencial, colaborando à distância se solicitados, sendo que cabe à Che· a/Gerência 
imediata, a organização, distribuição e posterior veri· cação dos serviços executados.
O controle de frequência para os servidores que estarão trabalhando presencialmente, deverá continuar 
normalmente sendo feito através do sistema eletrônico com seu regramento habitual.
Cada Che· a/Gerência deverá enviar ao Setor de Pessoal e Folha de Pagamento a relação das escalas de 
revezamentos das jornadas de trabalho dos servidores, atentando para que as medidas adotadas não gerem 
custos adicionais à autarquia
Excepcionalmente, quando necessário, a retirada de documentos e processos físicos depende de anuência 
prévia Che· a/Gerência imediata e deverá ser registrada com trâmite para a carga pessoal do servidor, medi-
ante assinatura de termo de recebimento e responsabilidade, devendo ser devolvidos de forma íntegra.
12.2.  O servidor que não devolver os autos ou documentos físicos, ou se devolver apresentando deterio-
ração ou outra irregularidade, responderá nos termos da legislação vigente.
Os casos não previstos nesta portaria serão dirimidos pela Presidência da Autarquia.
São Carlos, 23 de março de 2020.
Benedito Carlos Marchezin
Presidente do SAAE
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