
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA 
 

DECRETO MUNICIPAL DE N. 808, de 20 de março de 2020. 
 

Dispõe sobre o funcionamento dos 
serviços públicos municipais em face da 
situação emergencial do Coronavírus. 

 
 
  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 Portaria nº 188/GM/MS, 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 Lei Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

 

 Considerando Portaria Nº 356, de 11 de março de 2020 que dispõe sobre a regulamentação 
e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (CoVID-19) 

 
DECRETA: 

 
 

Art. 1º. Como medida de enfrentamento da situação emergencial, fica suspensa, pelo período 
prorrogável de 14 (quatorze) dias, a prestação presencial de serviço público municipal interno e 
externo, com exceção: 

I – Dos serviços da Secretaria Municipal da Saúde; 

II – Do serviço de coleta de lixo;  

III – Do serviço de defesa civil; 

IV – Do serviço prestado pelos servidores ocupantes do cargo de Vigilante; 

V – De outros casos não previstos nos incisos anteriores, mediante convocação de servidor, 
funcionário, empregado ou prestador de serviços pelo Chefe do Poder Executivo ou pelo Presidente 
do Comitê de Orientação Emergencial da Pandemia. 



                                                            
 
§1º. A convocação prevista no inciso V deste artigo poderá se dar a qualquer tempo, e a sua ciência 
poderá se dar por qualquer meio, inclusos mensagem eletrônica, e-mail, telefonema e aviso em 
destaque na página inicial do site oficial da prefeitura na internet (www.serafinacorrea.rs.gov.br); 

§2º. O Prefeito Municipal ou o Presidente do Comitê de Orientação Emergencial da Pandemia 
poderão dispensar do serviço presencial os servidores, empregados ou prestadores de serviço 
pertencentes a grupo de risco e que atuam nos serviços previstos nos incisos I a IV deste artigo, bem 
como terão o poder de substituí-los, mediante a convocação prevista no inciso V, por outros oriundos 
de outras secretarias, preferencialmente com funções análogas, ou por prestadores de serviços 
contratados. 

 

§3º. A substituição prevista no parágrafo anterior só poderá se dar se, a juízo da autoridade 
convocante, for estritamente necessária para o enfrentamento da pandemia ou para o funcionamento 
dos serviços básicos essenciais. 

 

Art 2º. Os servidores, empregados e prestadores de serviços cuja prestação de serviço público 
presencial esteja suspensa por força do artigo anterior: 

I - Deverão, durante o tempo de suspensão, sempre que disporem de meios para tanto, e conforme a 
peculiaridade do cargo ou função, realizar o seu trabalho em domicílio, por meio eletrônico, internet 
ou telefone; 

II - Ficarão em regime de prontidão, podendo ser a qualquer tempo convocados a comparecer nas 
repartições públicas ou a retornarem ao trabalho presencial; 

III – Deverão diariamente acompanhar a página principal do site da prefeitura na internet 
(www.serafinacorrea.rs.gov.br), de modo a ter ciência de eventuais convocações;  

III - Estão dispensados do controle de frequência. 

 

Art. 3º. A suspensão prevista no art. 1º pode ser revogada a qualquer tempo pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal. 

 

Art. 4º. O disposto neste Decreto não invalida as providências determinadas nos decretos municipais 
expedidos anteriormente no que não forem conflitantes. 

 

Art. 5º. Os casos omissos e as situações especiais serão analisados pelo Comitê de Orientação 
Emergencial – COE. 

 

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor no dia 20 de março de 2020, 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, 

http://www.serafinacorrea.rs.gov.br/
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podendo ser revogado, alterado ou prorrogado a qualquer tempo. 

 

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

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal em exercício 

  
 
 


