
DECRETO Nº 506 DE 03 DE ABRIL DE 2020. 

ADOTA TURNO ÚNICO NAS SECRETARIAS DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E ESPORTE, 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 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 502, de 01 de abril de 2020, que prorrogou 
as medidas para combate à pandemia do coronavírus. 

D E C R E T A  

Art. 1º A realização de turno único até 08 de abril de 2020, no horário das 07:00 horas às 
13:00 horas, exclusivamente na Secretaria de Administração, Planejamento e Fazenda 
(Centro Administrativo), Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Esporte, Turismo e 
Lazer nas situações de atividades presenciais. 

Parágrafo único. Neste período, e para os servidores em turno único, somente será computado 
como serviço extraordinário a partir da 40ª hora semanal.  

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de 
abril de 2020. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRINCESA, 
ESTADO DE SANTA CATARINA, 2 DE ABRIL DE 2020. 

_____________________________________ 
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS 

PREFEITO MUNICIPAL 


