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DECRETO Nº  054 DE 12 DE ABRIL DE 2020. 

 
 
Fixa normas para o funcionamento dos serviços 
públicos durante a situação de emergência em saúde 
pública 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; combinado com as disposições da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 

de 2020, com as atualizações da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020 e 

de acordo com a legislação de pessoal vigente, em especial o Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais instituído pela Lei n. 1048/1991, 

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, assegurando a 
regulamentação em âmbito municipal do funcionamento dos órgãos públicos 
municipais, com exceção das aulas presenciais; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas para preservar e assegurar a 
manutenção da saúde e da segurança à população que precisa deixar, mesmo que 
momentaneamente, o isolamento social para desenvolver atividades essenciais, bem 
como dos servidores públicos municipais que devem retornar ao trabalho; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fixa normas para o funcionamento dos serviços públicos e estabelece critérios 
para cumprimento da jornada e compensação de horas para os servidores públicos 
municipais durante a situação de emergência em saúde pública, a partir de 13 de 
abril de 2020. 
 
Art. 2º Os servidores públicos municipais cujas atividades não se encontrem 
suspensas por conta do distanciamento social retornam aos serviços de forma 
presencial no horário normal de expediente. 
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Art. 3º O atendimento ao público externo deverá ser reduzido às demandas que não 
poderão ser resolvidas através de outros meios não-presenciais,  com  fluxo 
reduzido, podendo ainda ser disponibilizado, pelo superior hierárquico da 
respectiva Secretaria, mecanismo de agendamento aos cidadãos (por telefone ou 
outro meio eletrônico). 
 
Art. 4º  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 e para os servidores da Secretaria Municipal de Educação 
aplicam-se as seguintes regras: 
§ 1º. Para os professores de Pré Escola  e Ensino Fundamental: 
I – docentes efetivos e ACTs, envolvidos nas atividades de ensino na modalidade não 
presencial, regulamentada na forma da Resolução n. 01/2020 do Conselho Municipal 
de Educação, fica mantido o trabalho remoto e o tele trabalho, em regime especial de 
ensino. 
§ 2º. Para os professores e monitores de Creche: 
I – para o quadro de docentes e monitores efetivos, fica concedido férias antecipadas 
a partir da data de 15 de Abril até o dia 14 de Maio do presente exercício; 
II – para os docentes e monitores ACT’s fica mantido o período de gozo férias 
antecipadas, concedido a partir da data de 06 de Abril a 30 de Abril do presente 
exercício.  
§ 3º  Para os demais docentes ACT’s em toda a rede municipal de ensino: 
I – quadro de docentes em disciplina de segundo professor, reforço escolar e 
psicopedagoga, fica mantido o período de gozo férias antecipadas concedido a partir 
da data de 06 de Abril a 30 de Abril do presente exercício. 
§ 4º Para os demais servidores efetivos ACT’s que compõe o quadro da Secretaria 
Municipal de Educação: 
I - condutores de veículos, agentes de apoio operacional, serviços gerais e 
merendeiras, auxiliar de serviços gerais, agentes administrativos, nutricionista e 
servidores remanejados temporariamente por meio de atestado médico, mantém-se a 
aplicação da regra de antecipação de férias, licença prêmio ou compensação futura; 
II – Servidores contratados para o cargo de Agentes de Apoio Operacional, fica 
mantido o período de gozo de férias antecipadas concedidas na data de 06 de Abril a 
30 de Abril. 
 
Art. 5º Os servidores públicos incluídos no chamado grupo de risco do coronavírus 
deverão permanecer afastados das atividades laborativas presenciais.  
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§ 1º Incluem-se entre os servidores integrantes do grupo de risco os servidores com 
idade acima de 60 (sessenta) anos, hipertensos, diabéticos, gestantes e 
imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas que também justifiquem o 
afastamento, nos termos das orientações fixadas pelo Ministério da Saúde. 
 
§ 2º Os servidores impedidos de retornar às atividades presenciais deverão manter o 
exercício de atividades laborais na modalidade de trabalho remoto e, na 
impossibilidade desta, terão as ausências computadas como férias antecipadas, 
licença prêmio ou compensação de horas e, quando da inviabilidade diante de se ver 
esgotadas as possibilidades de aplicação de qualquer destas medidas terão sua falta 
abonada nos termos do art. 3º, § 3º da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
 
§ 3º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos servidores dos serviços 
públicos qualificados como essenciais e para aqueles que exercem cargos 
comissionados e funções gratificadas qualificadas, pelos respectivos gestores, como 
imprescindíveis ao funcionamento da administração pública municipal. 
 
Art. 6º  Para o retorno Às atividades dos órgãos públicos do Poder Executivo, ficam 
adotadas as seguintes providências: 
I – fixação de cartazes informativos dos cuidados nos seus ambientes sobre: 
higienização de mãos, uso do álcool 70%, uso de máscaras, distanciamento entre as 
pessoas, limpeza de superfícies, ventilação e limpeza dos ambientes,  
II – realização diária de procedimentos que garantam a higienização do ambiente de 
trabalho, intensificando a limpeza com desinfetantes próprios para a finalidade, bem 
como, a desinfecção com álcool 70% de maçanetas, corrimãos, interruptores, 
máquinas de cartão, balcões, entre outros; 
III – disponibilização de álcool gel 70% em cada posto de trabalho, devendo ser 
orientada e estimulada a sua utilização pelos trabalhadores e usuários;  
IV – capacitação dos servidores, disponibilização e exigência do uso dos EPIs 
apropriados para a realização das atividades, dentre as quais, máscaras de fabricação 
doméstica que deverão ser obrigatoriamente utilizadas por todos os servidores;  
V - caso a atividade a ser desenvolvida necessite de mais de um servidor ao mesmo 
tempo em cada ambiente, manter a distância mínima entre eles de 1,5 metros (um 
metro e cinquenta centímetros);  
VI – orientação para que os servidores não retornem às suas casas diariamente com 
suas roupas de trabalho quando estes utilizarem uniforme;  
VII - locais para refeição, quando presentes, poderão ser utilizados com apenas 1/3 
(um terço) da sua capacidade (por vez); deverão organizar cronograma para sua 
utilização de forma a evitar aglomerações e cruzamento entre os servidores  
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(fluxos internos e de entradas e saídas), além de garantir a manutenção da distância 
mínima de 1,5 metros (um metro e cinquenta centímetros);  
VIII - os lavatórios dos locais para refeição e sanitários deverão estar providos de 
sabonete líquido e toalha de papel;  
IX - se algum dos servidores apresentarem sintomas de contaminação pelo COVID-
19, deverão buscar orientações médicas, bem como serem afastados do trabalho, pelo 
período mínimo de 14 (quatorze) dias, ou conforme determinação médica, sendo que 
as autoridades de saúde devem ser imediatamente informadas desta situação. 
Parágrafo único. As regras definidas se aplicam inclusive aos servidores da Secretaria 
de Saúde, que deverão, ainda, seguir os padrões sanitários fixados pelos respectivos 
órgãos de regulação.  
 
Art. 7º  A qualquer momento, havendo agravamento da situação ou mesmo por 
conveniência da administração frente aos princípios normativos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, poderão ser adotadas medidas aplicáveis aos demais 
servidores, incluindo concessão de férias (antecipadas ou não), licença prêmio e 
compensação da jornada de trabalho. 
 
Art. 8º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO SUL, SC, em, 
13 de abril de 2020. 
68º ano da Fundação e 58º ano da Instalação 
 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.  
 
 
 

Claudio Junior Weschenfelder 
Prefeito Municipal 


