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DECRETO Nº 032/2020, DE 7 DE ABRIL DE 2020. 

  
 

“ADOTA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO EM ÀS AÇÕES EM SAÚDE PÚBLICA EMANADAS 
DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL VOLTADAS AO 
ENFRENTAMENTO E A ELIMINAÇÃO DOS RISCOS DE 
DISSEMINAÇÃO E CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID-
19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

 
 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de 
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19); 

   

CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, 
que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei 
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 o Decreto nº 507, de 16 de março de 2020, que dispõe 
sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus 
(COVID-19), nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta e estabelece outras providências, expedido pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina; 

  

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nº 024, 026, 027, 029 e 030 de 
2020, que dispõem sobre as ações preventivas e enfrentamento ao 
Coronavírus (COVID-19), 

 

CONSIDERANDO o Decreto nº 515, de 17 de março de 2020, que dispõe 
sobre medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus 
(COVID-19), nos órgãos e nas entidades da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta e estabelece outras providências, expedido pelo 
Governo do Estado de Santa Catarina; 

 

CONSIDERANDO, que no dia 24 de março de 2020, o Governador do 
Estado de Santa Catarina promulgou o Decreto nº 525, por meio do qual 
dispôs sobre novas medidas para o enfrentamento da situação de 
emergência em saúde pública; 
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CONSIDERANDO, que no dia 7 de abril de 2020, o Governador do 
Estado de Santa Catarina promulgou o Decreto nº 550, por meio do qual 
prorrogou as novas medidas para o enfrentamento da situação de 
emergência em saúde pública; 
 
 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI, Prefeita Municipal 
de Vargem Bonita (SC), no uso da atribuição que lhe confere o artigo 103, 
inciso VIII da Lei Orgânica do Município. 
 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica determinado o afastamento de suas funções por tempo 

indeterminado, dos servidores públicos municipais pertencentes do grupo de risco do novo 
coronavírus, também chamado de Sars-Cov-2, tais como pessoas com mais de 60 (sessenta) anos 
de idade, cardiopatas, portadores de doenças crônicas (diabetes, hipertensão, asma, doença renal 
crônica), imunodepressão (provocada pelo tratamento de condições autoimunes, como o 
lúpus ou câncer) e gestantes. 

§1º O levantamento dos servidores a serem afastados será feito pelo Setor 
de Recursos Humanos com informações do cadastro dos servidores e também das chefias 
imediatas. 

 
 §2º Os servidores afastados, deverão cumprir as recomendações de saúde 

pública devendo permanecer em regime de quarentena/isolamento pelo período de vigência da 
situação de pandemia, sob pena de revogação do ato de concessão de afastamento.  

 
 §3º Os servidores afastados, não terão prejuízo de seus salários.  

 
Art. 2º - Poderá ser realizado remanejamento de servidores de outros 

setores ou secretarias para suprir os servidores afastados, desde que obedecidos os requisitos para 
o exercício das funções conforme legislações especificas atinentes às profissões. 
 

Art. 3º - Os servidores públicos municipais afastados das atividades em 
decorrência das disposições estabelecidas nos Decretos Municipais nº 024, 026, 027, 029 e 
030/2020 ficam sujeitos à concessão das seguintes medidas: 

 
a) Concessão de férias normais, aos servidores efetivos e comissionados 

com direito à fruição, a contar da data do respectivo ato administrativo de concessão. 
b) Concessão de férias antecipadas, aos servidores efetivos, comissionados e 

temporários com período aquisitivo incompleto, a contar da data do respectivo ato 
administrativo de concessão. 

 
§1º Os servidores que pertençam ao grupo de risco do coronavírus 

(COVID-19), mencionados no art. 1º serão priorizados para o gozo de férias, nos termos do 
disposto nesse decreto. 

 
§2º O pagamento da remuneração das férias, sejam elas normais ou 

antecipadas, concedidas durante a vigência da situação de emergência, acrescida do adicional de 

https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/coronavirus
https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/coronavirus
https://saude.abril.com.br/blog/cancer-em-pauta/pacientes-cancer-coronavirus/
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férias, poderá ser efetuado até o quinto dia útil do mês subsequente ao da respectiva fruição, 
facultado ao Município efetuar o pagamento de ½  de férias até o dia 20 de dezembro de 2020.  

 
§3º O rompimento do vínculo jurídico, antes do implemento integral do 

período aquisitivo de férias, autoriza o Município a compensar/descontar das verbas rescisórias o 
valor equivalente aos dias de férias que foram eventualmente antecipadas ao servidor. 

 
§4º As férias normais e as antecipadas poderão ser suspensas, a qualquer 

tempo, por iniciativa do Poder Executivo Municipal, no interesse do serviço público ou em 
decorrência da revogação da situação de emergência. 
 

Art. 4º - Os servidores públicos municipais de que trata o art. 1º deste 
Decreto, cujas atividades sejam passíveis de execução fora do ambiente de trabalho, bem como, 
os servidores de atividades meio imprescindíveis ao funcionamento da estrutura, ficam 
submetidos ao teletrabalho (home office) ou trabalho remoto, em caráter excepcional e 
provisório como medida necessária à continuidade das atividades. 

 
§1º Considera-se teletrabalho, a modalidade de trabalho realizada de forma 

remota e fora dos prédios públicos do Município, com a utilização de tecnologias da informação 
e comunicação que, por sua natureza, não configurem trabalho externo. 

 
§2º O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 

jornada de trabalho normal do servidor não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou 
sobreaviso. 

 
§3º No caso de impossibilidade de realização de trabalho remoto, a chefia 

imediata poderá conceder flexibilização da jornada de trabalho, com efetiva compensação. 
 
Art. 5º - Não caberá o pagamento de adicional por prestação de serviço 

extraordinário ou adicional noturno aos servidores autorizados a realizar teletrabalho. 
 
Art. 6º - A chefia, a qualquer tempo, poderá cancelar o regime de 

teletrabalho para os servidores, sempre motivando o ato. 
 
Art. 7º - Caberá à chefia do servidor definir as metas e os métodos de 

controle. 
 
Art. 8º - O período de suspensão das atividades compreendido entre as 

datas de 19 de março de 2020 até a data de entrada em vigor desse Decreto é considerado ponto 
facultativo. 

 
Art. 9º - Ficam prorrogadas as medidas de suspensão constantes no 

Decreto Municipal n. 030/2020, conforme o Decreto Estadual nº 550/2020. 
 
Art. 10 - Este Decreto entra em vigor em 08 de abril de 2020, com prazo de 

vigência limitado ao disposto nos §§ 2º e 3º do art. 1º e no art. 8º da Lei federal nº 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020. 
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Vargem Bonita, 07 de abril de 2020. 

 
 
 

 
MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI  

Prefeita Municipal 
 
 
 

Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 08/04/2020, de 

acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013. 


