
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA 
 

DECRETO MUNICIPAL DE N. 810, de 20 de março de 2020. 
 

Declara Estado de Calamidade Pública, 
convalida os Decretos n° 805/2020, 
806/2020, 807/2020 e 808/2020 e dá outras 
providências. 

   
 

 

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 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 a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela 
Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razão do novo coronavírus (COVID-
19); 

CONSIDERANDO a Lei Nacional nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus responsável 
pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em 
Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (2019-nCoV)”; 

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério da 
Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei nº 13.797/2020, estabelecendo medidas para o 
enfrentamento da emergência em saúde pública; 

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº 55.115, de 13 de 
março de 2020, dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do vírus, no 
âmbito estadual,  

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da 
doença no Município; 

CONSIDERANDO O DECRETO FEDERAL Nº 7.257, DE 4 DE AGOSTO DE 2010. 

CONSIDERANDO os Decretos Municipais de números 805 a 808 de 2020; 

CONSIDERANDO a recente confirmação do contágio de dois residentes do Município. 



                                                            
 
 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica decretado estado de calamidade pública, no Município de Serafina Corrêa, em 
razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de 
coronavírus (COVID-19), pelo período de 14 dias. 

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado. 

 

Art. 2º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias as medidas 
excepcionais previstas nos Decretos Municipais de números 805 a 808 de 2020, prevalecendo as 
disposições dos decretos mais recentes sobre as dos anteriores no que forem conflitantes. 

 

Art. 3° A Secretaria Municipal de Saúde persistirá fazendo ampla divulgação, para fins de 
orientação social, dos riscos e medidas de higiene necessárias para evitar o contágio, bem como dos 
sintomas da doença e o momento de buscar atendimento hospitalar. 

Parágrafo único. As ações de que tratam este artigo poderão ser realizadas por campanhas 
publicitárias, em meio eletrônico, radiofônico ou televisivo, bem como por meio de orientações virtuais 
e remotas à população. 

 

Art. 4° Persiste sendo obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual pelos 
agentes de saúde, bem como a ampliação das medidas de higiene e limpeza nas unidades de saúde, 
com ampla disponibilização de álcool gel para uso público. 

 

Art. 5° Em conformidade com os artigos 57 e 58 da Lei Municipal de n. 2248 de 2006, cabe à 
Secretaria Municipal de Saúde estabelecer escalas de trabalho e horários de atendimento nas 
unidades de saúde do Município, para evitar a aglomeração de pessoas e viabilizar o cumprimento 
dos fluxos e protocolos clínicos de atendimento aos pacientes.  

 

Art. 6º. No regime de prontidão previsto no art. 2º, inc. II do Decreto de n. 808/2020, o 
servidor exercerá o seu trabalho em domicílio durante o horário de expediente usual, e, na 
eventualidade de convocação para seu comparecimento, esta se fará dentro desse mesmo horário. 

Parágrafo único. Caberá ao servidor adotar as devidas providências para atender ou ter 
ciência de eventuais convocações em tempo hábil, tal como manter o telefone celular ligado e 
acessar diariamente a página da Prefeitura na internet (www.serafinacorrea.rs.gov.br) . 

 



                                                            
 

Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

   
 
 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 20 de março de 2020. 
 
 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 

  
 
 


