
DECRETO Nº 502 DE 01 DE ABRIL DE 2020. 

ADOTA MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO EM CUMPRIMENTO ÀS AÇÕES EM SAÚDE 
PÚBLICA EMANADAS DOS GOVERNOS FEDERAL E 
ESTADUAL VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO E À 
ELIMINAÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO E 
CONTÁGIO DO CORONAVÍRUS (COVID-19), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRINCESA, EDILSON 
MIGUEL VOLKWEIS, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo art. 69, II, VI, IX, X, da Lei Orgânica Municipal; e  
 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na 
forma do artigo 196 da Constituição da República;  

Considerando que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março do corrente 
ano, atribuiu à epidemia causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-19) o status de 
pandemia; 

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 (com público superior a cem pessoas);  

Considerando a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo COVID-19;  

Considerando o disposto na Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de 
corrente do coronavírus; 

Considerando o disposto nos Decretos Estaduais 515, de 17 de março de 2020, 521, de 19 de 
março de 2020 e o 525, de 23 de março de 2020, e Decreto nº 535 de 30 de março de 2020, 
que prorroga por sete dias, a partir de 01.04.2020; 

Considerando o disposto no Prejulgado nº 1664 do TCE/SC; 

Considerando que estudos recentes demostram a eficácia das medidas de afastamento social 
precoce para contenção da disseminação da COVID-19; 

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 499, de 25 de março de 2020, que 
prorrogou as medidas para combate à pandemia do coronavírus. 

D E C R E T A  

Art. 1º A prorrogação até 08 de abril de 2020 a suspensão das atividades externas 
desempenhadas pelos servidores públicos municipais em decorrência das disposições 
estabelecidas no Decreto Municipal nº 499 de 25 de março de 2020, que adotou medidas para 
combate à pandemia do coronavírus, mediante a adoção das seguintes medidas 
administrativas: 



I – Competirá aos Secretários Municipais reconhecer as atividades essenciais, convocando 
servidores para o desempenho de serviços presenciais; 

II – Os Secretários poderão reconhecer as atividades realizadas à distância (home office), 
dispensando assim a presença do servidor; 

III – Os servidores que não realizarem atividades mencionadas nos itens I e/ou II, deverão 
compensar a jornada de trabalhado dos dias 01, 02, 03, 06, 07 e 08 de abril de 2020 com o 
banco de horas. 

§1º – O Servidor que não possuir banco de horas, deverá repor a carga horária até 15.12.2020, 
sob pena de desconto em folha de pagamento. 

§ 2º Ficam excluídos das hipóteses elencadas nos incisos do caput deste artigo: 

I - os servidores em gozo de benefício de auxílio doença ou licença para tratamento de saúde; 

II - os servidores lotados na Secretaria de Educação, que seguirão regramento próprio; 

§3º No período mencionado no caput, é vedada a presença do servidor público no ambiente de 
trabalho, salvo nas situações autorizadas pela superior hierárquico. 

Art. 2º Os servidores públicos municipais, cujas atividades sejam passíveis de execução fora 
do ambiente de trabalho, ficam submetidos ao Teletrabalho (home office). 

§ 1º Considera-se Teletrabalho, as atividades realizadas pelo servidor fora do seu local de 
trabalho, com a utilização de tecnologias da informação e comunicação que, por sua natureza, 
não configurem trabalho externo. 

§ 2º O servidor submetido à modalidade de Teletrabalho deverá observar a carga horária e a 
jornada do seu respectivo cargo, sem prejuízo da apresentação de relatório circunstanciado 
das atividades desenvolvidas. 

§ 3º O Teletrabalho será priorizado aos servidores que pertençam ao grupo de risco do 
coronavírus (COVID-19), de acordo com a referência normativa do Ministério da Saúde. 

§ 4º A alteração da modalidade de Teletrabalho para a modalidade presencial poderá ocorrer a 
qualquer tempo, justificado o interesse público. 

§ 5º O Teletrabalho referenciado neste artigo não se aplica aos servidores lotados na 
Secretária de Saúde, e nas demais atividades que exigem a presença do servidor. 

§ 6º. Os servidores municipais submetidos ao Teletrabalho poderão ser convocados, a 
qualquer tempo, por iniciativa do secretário da pasta, no interesse do serviço público ou em 
decorrência da decretação do fim da situação de emergência. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRINCESA, 
ESTADO DE SANTA CATARINA, 31 DE MARÇO DE 2020. 

_____________________________________ 
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS 

PREFEITO MUNICIPAL 


