
DECRETO Nº 43 DE 25 DE MARÇO DE 2020. 
 

PRORROGA O PRAZO DAS MEDIDAS DE 
ENFRENTAMENTO À SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO 
CORONAVÍRUS (COVID-19), DECLARA SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO GUARUJÁ DO SUL 
- SC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE Guarujá do Sul - SC, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo artigo 63, inciso VII da Lei Orgânica do Município e, ainda,  

CONSIDERANDO a necessidade de complementação das ações fixadas por meio do 
Decreto n. 32/2020 e n.36/2020, que implementava ações, no âmbito do Munícipio, 
para dar cumprimento ao disposto nos Decretos n. 509 e 515, de 17 de março de 2020; 

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; 

DECRETA: 

Art.1º. Fica decretada Situação de Emergência de Saúde Pública no Município de 

Guarujá do Sul - SC, para complementação de ações no plano local de enfrentamento 

da pandemia decorrente do Coronavírus. 

Art. 2º. A fim de dar integral cumprimento, no âmbito do Município Guarujá do Sul - 

SC, as medidas fixadas no Decreto Estadual n. 525, de 23 de março de 2020, ficam: 

I – PRORROGADAS em 6 (seis) dias as medidas de SUSPENSÃO: 

a) da circulação de veículos de transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e 

interestadual de passageiros; 

b) das atividades e dos serviços privados não essenciais, nos termos do art. 9º do 

Decreto n. 525/2020; 

c) a entrada de novos hóspedes no setor hoteleiro, nos termos de regulamento 

estadual a ser editado; 



d) o atendimento ao público em todos os órgãos da Administração Pública municipal, 

exceto, nas unidades de atenção à saúde, de vigilância sanitária e no órgão municipal 

de proteção e defesa civil. 

e) demais medidas restritivas constantes do Decreto Municipal n. 32/2020 e n. 

36/2020. 

II – mantidas por 30 (trinta) dias as medidas de SUSPENSÃO das atividades 

mencionadas no inciso II, art. 1º do Decreto Municipal n. 36/2020, sendo acrescidas as 

seguintes restrições: 

a) a concentração e a permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo, 

como parques, praças, clubes, áreas de camping e similares;  

Art. 3º Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de que trata este 

Decreto, poderão ser adotadas, dentre outras, as seguintes medidas: 

I - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos; 

II – requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será 

garantido o pagamento posterior de indenização justa. 

§ 1º. O período de vigência da requisição administrativa de que trata este artigo não 

pode exceder à duração da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus. 

§ 2º. A requisição administrativa deverá garantir ao particular o pagamento posterior 

de indenização, tendo por base, quando for o caso a chamada “Tabela SUS”. 

§ 3º. Todas as medidas de intervenção mencionadas neste Decreto deverão ser 

adotadas de forma motivada, proporcional e precisa, de acordo com a necessidade 

apresentada, a fim de viabilizar o tratamento, bem como conter a contaminação e a 

propagação do coronavírus. 



Art. 4º. Os servidores públicos, excetuados os que desempenharem atividades diretas 
no combate da COVID 19, bem como os prestadores de serviço de apoio 
administrativo de assessoria e consultoria, deverão desempenhar as suas atividades 
em regime de trabalho remoto em domicílio, se utilizando de meios eletrônicos para o 
desempenho de suas atribuições, com dispensa de ponto eletrônico pelo período de 
seis dias, sem prejuízo de sua integral remuneração, incluindo-se o vale alimentação. 
 
§ 1º No caso de impossibilidade de realização de trabalho remoto, a chefia imediata 
deverá conceder antecipação de férias ou a efetiva compensação de jornada de 
trabalho a ser operacionalizada após o restabelecimento da normalidade da situação, 
com vedação de remuneração extraordinária. 
 
§ 2º Excepcionalmente, não será exigido o comparecimento pessoal para a entrega de 
atestado médico daqueles que forem diagnosticados como caso suspeito ou 
confirmado de contaminação pela COVID-19 (codificação CID J10, J11 ou B34.2). 
 
§ 3º Nas hipóteses do § 2º deste artigo, o agente público deverá encaminhar a 
documentação médica comprobatória do seu estado de saúde, por meio digital, cujo 
email institucional é adm@guarujadosul.sc.gov.br. 
 
§ 4º No caso de indisponibilidade do encaminhamento dos documentos periciais por 
meio digital pelo agente público ou terceiros, a avaliação  pericial será efetuada 
somente após a alta médica concedida pelo médico assistente, dispensada, neste caso, 
a necessidade de avaliação pericial dentro do prazo regulamentar previsto. 
 
§ 5º O agente público que não apresentar sintomas ao término do período de 
afastamento deverá retornar às suas atividades profissionais normalmente, devendo 
procurar nova avaliação médica apenas se passar a apresentar sintomas. 
 
Art. 5º. Resolução e Parecer do Conselho Municipal de Educação disporão sobre o 
calendário de reposição das aulas na Rede Pública Municipal de Ensino. 
 
Art. 6º. Poderão ser realizadas compras mediante dispensa de licitação nos termos da 
Lei Federal n. 13.979/2020, com as modificações introduzidas pela Medida Provisória 
n. 926, de 20.03.2020, para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 
insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública declarada 
neste decreto, observando-se sempre a existência de previsão orçamentária e 
financeira para acorrer a despesa oriunda. 
 
Art. 7º. Os servidores municipais lotados na Secretaria de Saúde que se encontram 
legalmente afastados, exceto por licença para tratamento da própria saúde, ficam 
convocados para o imediato retorno ao trabalho, suspendendo-se as licenças para 
gozo futuro, na forma prevista no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 



 

Art. 8º. Ratifica-se em âmbito municipal, no que couber, as disposições do Decreto 

Estadual nº 525, de 23 de março de 2020. 

Art. 9º 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 6 

de fevereiro de 2020.  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em 25 de março de 

2020 - 68º ano da Fundação e 57º ano da Instalação. 

   

Claudio Junior Weschenfelder 

Prefeito Municipal 

 

Certifico que o presente Decreto Administrativo foi publicado e registrado nesta 

Secretaria em data supra. 

 

Franciane Baseggio 

Secretária de Administração e Fazenda 


