
 
 

Decreto nº 818, de 31 de março de 2020. 
 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 31/03/2020 

        _____________________________ 

 

Altera o Decreto Municipal nº 813, de 26 
de março de 2020, incluindo ali novas 
disposições. 

 
 

  O VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no exercício do 
cargo de Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, e ainda: 
 
  Considerando a necessidade de se manter sempre atualizado o Decreto 
Municipal de nº 813 de 2020, devendo suas regras terem a maior clareza possível; 
 
  Considerando a suspensão judicial da aplicação dos incisos XXXIX e XL do 
§ 1º do art. 3º do Decreto nº 10.282/2020, inserido pelo Decreto nº 10.292/2020, editados 
pela União, nos autos da Ação Civil Pública de nº 5002814-73.2020.4.02.5118; 
 
  Considerando o acréscimo de determinações protetivas da saúde pública 
pela edição dos Decretos Estaduais de nº 55.149 de 27 de março de 2020 e 55.150, de 28 
de março de 2020; 
 
  Considerando a edição da Resolução de nº 01/COE/Serafina Corrêa, de 30 
de março de 2020; 

 

DECRETA 
 

  Art. 1º O art. 5º do Decreto Municipal nº 813, de 26 de março de 2020, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 5º É proibido: 
 
I – atividades e serviços privados não essenciais, a exemplo de 
academias, bares, centros comerciais, correspondentes 
bancários, lan-houses e comércio em geral;  
 
II – a realização de eventos e de reuniões de qualquer 
natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, 
cursos presenciais, missas e cultos, com mais de trinta 
pessoas, observado, nos casos permitidos, um distanciamento 
interpessoal mínimo de dois metros entre os participantes, bem 
como, no que couber, o disposto na alínea “g” do inciso I e nas 
alíneas “a”, “b”, “c”, “e”, “f “ e “h” do inciso IV do art. 3º do 
Decreto Estadual de nº 55.128 de 2020; e 
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III – impedir ou impor empecilhos para o exercício voluntário do 
isolamento domiciliar por idosos, gestantes, lactantes ou outros 
indivíduos integrantes de grupo de risco para quem o Ministério 
da Saúde oficialmente recomenda tal medida preventiva. 
 
Parágrafo único. É permitido o funcionamento das atividades 
essenciais e serviços públicos que não podem ser suspensos, 
nos termos deste Decreto.” 
 

  Art. 2º O art. 13 do Decreto Municipal nº 813, de 26 de março de 2020, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 
   

“Art. 13. Os estabelecimentos comerciais e industriais devem: 
 

I – adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e 
alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e 
aglomerações de trabalhadores;  
 

II – adotar as providências necessárias ao cumprimento das 
diretrizes sanitárias de distanciamento interpessoal de, no 
mínimo, dois metros, observadas as demais recomendações 
técnicas determinadas pelo Ministério da Saúde ou pela 
Secretaria da Saúde; 
 

III – observar, no que couber, as medidas de que tratam a 
alínea "g" do inciso I e as alíneas "a", "b", "c", "e", "f" e "h" do 
inciso IV do art. 3º do Decreto Estadual nº 55.128/2020; 
 

IV – implementar medidas de prevenção ao contágio pelo 
covid-19, disponibilizando material de higiene; e 
 

V – orientar seus empregados de modo a reforçar a 
importância e a necessidade: 
 

a) da adoção de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das 
mãos, da utilização de produtos assépticos durante o trabalho, 
como álcool em gel setenta por cento, e da observância da 
etiqueta respiratória; e 
 

b) da manutenção da limpeza dos instrumentos de trabalho. 
 

§ 1º Sempre que possível, os estabelecimentos comerciais e as 
indústrias enquadradas nos serviços essenciais, adotarão a 
forma remota de trabalho. 
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§ 2º Recomenda-se sejam orientados ao trabalho não-
presencial os recursos humanos idosos, gestantes e portadores 
de comorbidades (diabéticos, hipertensos, insuficiência renal 
crônica, doenças respiratórias crônicas, doenças 
cardiovasculares, pacientes em diálise, transplantados, 
pacientes em quimioterapia/radioterapia e imunossuprimidos 
por medicamentos, neoplasias, hiv/aids), bem como para 
outros casos para quem eventualmente o Ministério da Saúde 
recomende oficialmente a medida” 

 
  Art. 3º O art. 18 do Decreto Municipal nº 813, de 26 de março de 2020, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Agências bancárias 
 
Art. 18. As agências bancárias devem: 
 
I – adotar as providências necessárias para garantir um 
distanciamento interpessoal mínimo de dois metros entre seus 
clientes;  
 
II – observar as medidas de que tratam a alínea "g" do inciso I 
e as alíneas "a","b", "c", "e", "f " e "h" do inciso IV do art. 3º do 
Decreto Estadual nº 55.128/2020;  
 
III – orientar seus empregados e clientes dos cuidados de que 
trata a alínea "a" do inciso II do art. 3º do Decreto Estadual nº 
55.128/2020;   
 
IV – estabelecer horários, agendamentos ou setores exclusivos 
para atender os clientes com idade igual ou superior a sessenta 
anos e aqueles de grupos de risco, conforme autodeclaração.” 

  
  Art. 4º Os §§ 7º e 8º do art. 26 do Decreto Municipal nº 813, de 26 de março 
de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 26. 
...................................................................................................... 
 
§ 7º Terão ponto facultativo todos os recursos humanos do 
Poder Executivo Municipal que sejam idosos, gestantes e 
portadores de comorbidades (diabéticos, hipertensos, 
insuficiência renal crônica, doenças respiratórias crônicas, 
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doenças cardiovasculares, transplantados, pacientes em 
diálise, pacientes em quimioterapia/radioterapia e 
imunossuprimidos por medicamentos, neoplasias, hiv/aids), 
quer atuem nos serviços essenciais ou não. 
 
§ 8º Os recursos humanos mencionados no parágrafo anterior 
deverão estar disponíveis para, sem prejuízo do exercício 
voluntário de isolamento domiciliar, orientar seus substitutos em 
caso de necessidade.” 

 
  Art. 5º Fica acrescido o § 9º ao art. 26 do Decreto Municipal nº 813, de 26 de 
março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 26 
...................................................................................................... 
 
§ 9º Ficam suspensos todos os estágios no âmbito do serviço 
público municipal, incluídos os curriculares e extracurriculares, 
com exceção dos probatórios realizados por servidor para 
aquisição de estabilidade.” 

  
  Art. 6º Fica acrescido o artigo 37-A ao Decreto Municipal nº 813, de 26 de 
março de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 37-A. Fica determinada a fiscalização, pelos órgãos 
municipais responsáveis, acerca do cumprimento das 
proibições e das determinações de que tratam os incisos I, II, 
VI e X do art. 2º do Decreto Estadual nº 55.149/2020, 
respeitadas as demais normas, em especial as estabelecidas 
nos §§ 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 do art. 2º do 
Decreto Estadual nº 55.128/2020.” 

 
  Art. 7º Ficam revogados os incisos XXXIX e XL do art. 24 do Decreto 
Municipal nº 813, de 26 de março de 2020. 
 
  Art. 8º Retifica-se o erro material de redação do art. 24, para que o “§1º” 
passe a constar como: “Parágrafo único.” 
 
  Art. 9º Este Decreto entrará em vigor em 31 de março de 2020, podendo a 
qualquer tempo ser revogado. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 31 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

Valdir Bianchet, 
Prefeito Municipal em exercício. 

 


