
DECRETO LEGISLATIVO N° 130/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CONTÁGIO DO
CORONAVÍRUS  (COVID-19),  NO  ÂMBITO  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE
ITAPOÁ, E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Ezequiel de Andrade, Presidente da Câmara de Vereadores de Itapoá/SC, no uso

de suas atribuições legais,  com fulcro  no  Art.  44,  Inciso  IV e  Inciso  VI,  da  Lei  Orgânica

Municipal e Art. 39, Inciso XXX, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itapoá-SC.

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 507, de 16 de março de 2020, assinado pelo

Excelentíssimo Governador do Estado de Santa Catarina Senhor Carlos Moisés da Silva, que dispõe

sobre medidas de prevenção e combate ao contágio do coronavírus (COVID-19), nos órgãos e nas

entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta;

CONSIDERANDO as determinações contidas no Decreto Estadual nº 515, de 17 de

março de 2020, assinado pelo Excelentíssimo Governador do Estado de Santa Catarina Senhor Carlos

Moisés da Silva, que suspende, em todo o território catarinense, sob regime de quarentena, nos termos

do inciso II do art. 2º da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, pelo período de 7 (sete) dias,

s atividades e os serviços públicos não essenciais, no âmbito municipal, estadual e federal, que não

puderem ser realizados por meio digital ou mediante trabalho remoto; 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 4356, de 16 de março de 2020, assinado e

publicado pelo  Excelentíssimo Prefeito  de Itapoá-SC Senhor  Marlon Roberto  Neuber,  que dispõe

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19), e dá outras providências;

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 doenças 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 Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO a declaração de pandemia da Organização Mundial da Saúde em

30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus, que configura

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional;

CONSIDERANDO a  Portaria  No  188/GM/MS,  de  04  de  fevereiro  de  2020,  que

declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção

Humana pelo novo COVID-19;
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CONSIDERANDO que  estudos  recentes  demonstram  a  eficácia  das  medidas  de

afastamento social precoce para contenção da disseminação do COVID-19;

CONSIDERANDO  a necessidade, em termos de saúde pública, de adoção de medidas

para evitar a disseminação no novo coronavírus, especialmente com vistas a assegurar o atendimento

de saúde adequado aos grupos mais vulneráveis;

CONSIDERANDO  a evolução do cenário de propagação da doença nos últimos 4

(quatro) dias no Estado de Santa Catarina e a confirmação pelo Governador do Estado da existência do

contágio comunitário; 

 DECRETA:

Art. 1º Ficam suspensas pelo prazo de 30 (trinta) dias:  

I – as atividades de capacitação, de treinamento, de audiências públicas ou de eventos

coletivos no âmbito da Câmara Municipal de Itapoá que impliquem a aglomeração de pessoas;  

II – a visitação pública e o atendimento presencial do público externo que puder ser

prestado por meio eletrônico ou telefônico;  

III  –  a  participação  de  agentes  públicos  em eventos  ou  em viagens  internacionais,

interestaduais ou para outros municípios; e 

IV – as reuniões ordinárias, extraordinárias e comissões permanentes, ressalvados os

casos de extrema urgência que serão objeto de convocação extraordinária pelo Presidente da Câmara,

ressaltando-se  que  as  matérias  a  serem analisadas  no  âmbito  legislativo  ficam,  automaticamente,

sobrestadas até a próxima sessão ordinária, a qual ocorrerá após o prazo previsto no caput.

Parágrafo único. A integra do presente decreto deverá ser divulgada no sítio eletrônico

desta Casa Legislativa para informação da população acerca das medidas adotadas.

Art. 2º. Ficam suspensos pelo prazo de 7 (sete) dias o trabalho interno na estrutura física

Câmara  Municipal  de Itapoá,  sendo que o servidores  desta  Casa cumprirão pelo  referido  período

expediente em trabalho remoto.

§ 1º.  O ajuste das metas e do trabalho a ser cumprido remotamente durante o período

previsto  no   caput deverão  ser  estabelecidos  com  a  chefia  imediata.

§ 2º. O abono do ponto eletrônico será providenciado pela chefia imediata.

§  3º.  Os  servidores,  efetivos  e  comissionados,  desta  Casa  Legislativa  deverão

permanecer  disponíveis  para  contato  via  telefone  para  eventual  contato  da  chefia  imediata  ou  da

Presidência. 
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Art. 3º Aos agentes públicos que tenham regressado, nos últimos 14 (quatorze) dias, ou

que  venham  a  regressar,  durante  a  vigência  deste  Decreto,  de  localidades  em  que  há  existência

confirmada de casos do coronavírus (COVID-19), bem como àqueles que tenham contato ou convívio

direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser aplicados as seguintes medidas:

I  –  os  que  apresentarem sintomas  de  contaminação  pelo  COVID-19  (sintomáticos)

deverão ser afastados do trabalho, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias, contados do retorno da

viagem ou contato,  conforme determinação médica,  ressalvada  a  possibilidade  de  prorrogação do

afastamento em razão de necessidade de tratamento de saúde e completa reabilitação; e  

II  –  os  que  não  apresentarem  sintomas  de  contaminação  pelo  COVID-19

(assintomáticos) deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de trabalho remoto, as

funções determinadas pela chefia imediata, pelo prazo de 7 (sete) dias, a contar do retorno da viagem

ou contato, vedada a sua participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da

Câmara Municipal de Itapoá.

§1º.  Consideram-se  sintomas  de  contaminação  pelo  COVID-19,  para  os  fins  do

disposto neste Decreto, a apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro,

congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 <

95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.  

§2º Superados os prazos previstos nos incisos I e II os  agentes públicos citados no

caput deverão permanecer em trabalho remoto caso o período de suspensão dos trabalhos no âmbito

desta Casa de Leis, previsto no art. 2º, seja ampliado a critério do Presidente da Mesa Diretora diante

de grave situação de saúde pública.

Art. 4º Poderão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de trabalho remoto,

além do período previsto no art. 2º, as funções determinadas pela chefia imediata, os agentes públicos

da Câmara Municipal de Itapoá:  

I – que apresentam doenças respiratórias crônicas;  

II – que coabitam com idosos que apresentam doenças crônicas;  

III – com 60 anos ou mais; e  

IV – que viajaram ou coabitam com pessoas que estiveram em outros países nos últimos

7 (sete) dias a contar da edição do presente decreto.  

§ 1º A solicitação do trabalho remoto deverá ser encaminhada à chefia de Recursos

Humanos da Câmara Municipal  de Itapoá,  com a anuência da chefia  imediata,  juntamente com a

documentação comprobatória da motivação, conforme os incisos do caput deste artigo.
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§ 2º No caso de impossibilidade de realização de trabalho remoto, a chefia imediata

poderá  conceder  antecipação  de  férias  ou  flexibilização  da  jornada  de  trabalho,  com  efetiva

compensação.  

Art. 5º Não será exigido o comparecimento pessoal para a entrega de atestado médico

daqueles que forem diagnosticados como caso suspeito ou confirmado de contaminação pelo COVID-

19 (codificação CID J10, J11 ou B34.2).  

§  1º  Nas hipóteses  do  caput  deste  artigo,  o  agente  público  será avaliado de  forma

documental,  ou  seja,  com  agendamento,  mas  sem  a  presença  do  agente,  cabendo  apenas  o

encaminhamento da documentação médica por meio digital para o Setor de Recurso Humanos.  

§ 2º No caso de indisponibilidade do encaminhamento dos documentos periciais por

meio digital pelo agente público ou terceiros, a avaliação pericial será efetuada somente após a alta

médica concedida pelo médico assistente, dispensada, neste caso, a necessidade de avaliação pericial

dentro do prazo regulamentar previsto.  

Art. 6º No âmbito da Câmara Municipal de Itapoá, após o período previsto no art. 2º, se

não houver ampliação do prazo de suspensão dos trabalhos internos, deve-se:  

I –  orientar os gestores de contratos de prestação de serviço terceirizados, a fim de que

as empresas contratadas sejam notificadas quanto à responsabilidade na adoção de todos os meios

necessários para conscientizar seus empregados a respeito dos riscos do COVID-19; e  

II – aumentar a frequência da limpeza dos banheiros, corrimãos e maçanetas, além de

instalar  dispensadores  de  álcool  em gel  nas  áreas  de  circulação e  no acesso  a  salas  de  reuniões,

recepção, cozinha e gabinetes.  

Art.  7º  Os  casos  omissões  serão  resolvidos  pelas  chefias  imediatas,  e  em  última

instância administrativa, serão analisados e resolvidos pelo Presidente da Mesa Diretora.  

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com prazo de vigência

limitado ao disposto no art. 8º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.  

Câmara de Vereadores de Itapoá, em 18 de março de 2020.

EZEQUIEL DE ANDRADE
Presidente

[assinado digitalmente]

JOSÉ MARIA CALDEIRA
1º Secretário

[assinado digitalmente]

GERALDO RENE BEHLAU WEBER
2º Secretário

[assinado digitalmente]
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Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº
14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador 
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