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Altera o Decreto Municipal nº 813, de 
26 de março de 2020. 
 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 

atribuições constitucionais e legais, 
 

  CONSIDERANDO o respaldo técnico consubstanciado na Resolução nº 
06/2020, expedida pelo Comitê de Orientação Emergencial, no exercício de sua autonomia 
técnica; 
 

DECRETA 
 
  Art. 1º O §7º do art. 26 do Decreto Municipal nº 813, de 26 de março de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 26 …….……………………………………....................................... 
………………..…………………………................................................... 
 
§ 7º Estão desobrigados do trabalho presencial, devendo, sempre 
que possível, desempenhar suas funções em regime domiciliar 
(home-office), os recursos humanos do Poder Executivo Municipal: 
I – com idade igual ou superior a 60 anos; 
II – portadores de cardiopatias graves ou descompensadas 
(insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica); 
III – portadores de pneumopatias graves ou descompensados (asma 
moderada/grave, DPOC); 
IV – portadores de imunodepressão; 
V – portadores de doenças renais crônicas em estágio avançado 
(graus 3, 4 e 5); 
VI – portadores de diabetes mellitus, conforme juízo clínico; 
VII – portadores de doenças cromossômicas com estado de 
fragilidade imunológica; e  
VIII – gestantes de alto risco.” 

 
  Art. 2º Fica acrescentado o §7º-A ao art. 26 do Decreto Municipal nº 813, de 
26 de março de 2020: 

 
“Art. 26 …….……………………………………....................................... 
………………..…………………………................................................... 
 
§7º-A. Recomenda-se o afastamento laboral dos recursos humanos 
enquadrados no parágrafo anterior, sendo absolutamente vedado 
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que realizem atividades em locais de assistência a pacientes 
suspeitos ou confirmados de síndrome gripal.” 

 
  Art. 3º Fica acrescentado o §7º-B ao art. 26 do Decreto Municipal nº 813, de 
26 de março de 2020: 
 

“Art. 26 …….……………………………………....................................... 
………………..…………………………................................................... 
 
§7º-B. Sobrevindo resolução do Comitê de Orientações 
Emergenciais (COE) atualizando os grupos de risco com base em 
dados do Ministério da Saúde, esta prevalecerá sobre o disposto no 
§7º do presente artigo.” 

 
  Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 07 de maio de 2020. 
 
 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 


