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DECRETO Nº 172/2020 
 

ALTERA O DECRETO Nº 

050/2020. 

CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, no uso de suas atribuições 
e prerrogativas que lhe concede o Artigo 175, Inciso III da Lei Orgânica Municipal e 
demais disposições legais pertinentes, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Promove as seguintes alterações no Decreto nº 050/2020: 
 
I - O caput do art. 16 passa a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 16 Para enfrentamento da emergência de saúde pública, durante o período de 
vigência da quarentena decretada pelo Governo Estadual, os servidores públicos deverão, 
quando compatível com sua função, realizar suas atividades na modalidade de trabalho 
remoto.” 
 
II - O §2º do art. 16 passa a ter a seguinte redação: 
 
“§2° Qualquer servidor do quadro da Administração direta e indireta, poderá a qualquer 

momento ser convocado para atuar no serviço público, sem restrição de horário, jornada ou de 

qualquer outra natureza, de modo formal ou informal.” 

III - O §º do art. 16 passa a ter a seguinte redação: 

“§4º Ato da Secretaria de Gestão de Pessoas regulamentará a operacionalização do trabalho 

remoto, aplicável aos servidores que atuam nos serviços públicos. 

I - As disposições deste parágrafo terão aplicação subsidiária, e no que for cabível, na área de 

saúde, observando-se os regramentos e necessidades próprias da saúde, em especial as 

relacionadas a presente pandemia.” 

IV - Acrescenta o §3º ao art. 26-E, com a seguinte redação: 
 
“§3º Ficam proibidas a apresentação de música ao vivo, jogos eletrônicos, sinuca, jogos de mesa 

(cartas, tabuleiros, entre outros), e outra atividades recreativas que importem em proximidade 

dos participantes e compartilhamento de objetos.” 

V - O inciso I do Art. 26-H, passa a ter a seguinte redação: 

“I - A lotação máxima autorizada será de 30% da capacidade do local;” 
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VI - O inciso IV do art. 26-E passa a ter a seguinte redação: 
 
“IV - Funcionamento, para consumo de produtos no interior do estabelecimento, até as 22 (vinte 

e duas) horas, sendo permitido a permanência até as 22:30 das pessoas que adentrarem no 

estabelecimento até as 22:00 para finalização do atendimento.“ 

VII - O atual art. 28 passa a ser art. 29. 
 
VIII - O art. 28 passa a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 28 Ficam reconhecidos como autoridades de saúde no Município de Araquari os 
servidores das Polícias Militar e Civil, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa 
Catarina e do Corpo de Bombeiros Voluntários do Município de Araquari, bem como os 
servidores lotados na Defesa Civil, para fins de fiscalização do cumprimento das medidas 
de enfrentamento previstas neste Decreto e das demais normas sanitárias vigentes 
relacionadas ao enfrentamento ao Covid-19, sem prejuízo da atuação de órgãos com 
competência fiscalizatória específica.” 
 
Art. 2º Revoga o Decreto 169/2020. 
 
Art. 3º Publicar-se-á nesta data versão consolidada e atualizada do Decreto 050/2020. 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o disposto 
em contrário.  

  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI-SC  

EM 04 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

CLENILTON CARLOS PEREIRA 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAQUARI 

 

 

 

 

 

 


