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Estado de Santa Catarina 
Município de Vargem Bonita 
 

DECRETO Nº 034/2020, DE 13 DE ABRIL DE 2020. 
  

“DISPÕE A APLICABILIDADE AUTOMÁTICA DOS DECRETOS 
E REGULAMENTOS EDITADOS PELO GOVERNO DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA, COM VISTAS A 
ESTABELECER MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO E 
CONTENÇÃO DO CONTÁGIO DA PANDEMIA DO NOVO 
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 06 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, 030 e 
032 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 n. 525, por meio do qual 
dispôs sobre novas medidas para o enfrentamento da situação de 
emergência em saúde pública; 
 
CONSIDERANDO, que no dia 11 de abril de 2020, o Governador do 
Estado de Santa Catarina promulgou o Decreto n. 554, por meio do qual 
dispôs sobre novas medidas para o enfrentamento da situação de 
emergência em saúde pública; 
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CONSIDERANDO o teor do art. 4º do Decreto nº 554, de 11 de abril de 
2020, e a decisão cautelar proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos 
autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 672; 
 
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 - Terão vigência automática, no âmbito do Município de Vargem 

Bonita, os Decretos emitidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina, bem como as 
regulamentações da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, contendo medidas para o 
enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), independentemente de 
ato administrativo municipal. 

 
Parágrafo único. A cláusula de vigência automática não se aplica nas 

hipóteses em que a autoridade municipal, por ato normativo próprio, entender que devam ser 
adotadas medidas mais restritivas de contenção e de enfrentamento à pandemia em âmbito local. 

 
Art. 2º - No âmbito do Poder Executivo Municipal, ficam 

PRORROGADOS até 31/05/2020 o atendimento ao público nos órgãos da Administração 
Pública Municipal. 

 
Parágrafo Primeiro – Fica estabelecido até 31/05/2020, turno único 

EXCLUSIVAMENTE no setor administrativo da prefeitura municipal de Vargem Bonita, das 07 
às 13 horas, exceto nos setores de Tributação e Compras. 

 
Parágrafo Segundo – As aulas nas unidades de ensino da rede pública 

municipal permanecem suspensas até o dia 31 de maio de 2020, nos termos do art. 1º do Decreto 
Estadual n. 554, de 11 de abril de 2020. 

 
Art. 3º - A critério do responsável por cada Secretaria e órgão municipal, 

poderá ser mantido o regime de teletrabalho em relação aos servidores da respectiva pasta. 
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 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 
06 de fevereiro de 2020. 
 

Vargem Bonita, 13 de abril de 2020. 
 

 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI  
Prefeita Municipal 

 
Registrado e publicado o presente Decreto no Site Oficial dos Municípios – DOM em 16/04/2020, de 

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


