
  

DECRETO Nº 1902/21 de 29/03/2021. 

 

 

Dispõe sobre medidas referentes a afastamento de 

servidores públicos municipais em decorrência da epidemia 

da Covid-19. 

 

 

VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ, Prefeito Municipal de Jupiá – SC, no uso das atribuições do seu cargo conferidas 

pelo art. 74, inciso V, da Lei Orgânica do Município; 

 

CONSIDERANDO que a previsão legal de afastamento do servidor público por motivo de doença; 

 

CONSIDERANDO que o atendimento médico dos servidores, especialmente nos casos de suspeita de contaminação 

pela Covid-19, tem sido realizado em unidades de Municípios diversos; 

 

CONSIDERANDO a disponibilidade em âmbito municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, de exames para 

fins de detecção da contaminação pelo vírus da Covid-19; 

 

CONSIDERANDO que se tem observado diversos afastamentos de servidores por suspeitas de contaminação pelo 

vírus da Covid-19, cuja patologia posteriormente não se confirma; 

 

CONSIDERANDO que a administração pública municipal vem encontrando dificuldades em substituição dos 

servidores afastados; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O servidor público municipal que apresentar sintomas equiparados ou típicos da Covid-19, 

independentemente da origem do atendimento e do correspondente laudo ou atestado médico, deverá imediatamente dirigir-

se à Secretaria Municipal de Saúde para fins de agendamento e realização do respectivo exame ou teste de acordo com data a 

ser definida pelo médico da unidade de saúde. 

 
Art. 2° - Caso o exame realizado apresente resultado negativo ou não reagente para o vírus da Covid-19, o servidor 

em questão deverá retornar ao trabalho no dia imediatamente subsequente, salvo se houver recomendação diversa do médico 
da unidade de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, por meio de laudo ou atestado médico. 

 
Art. 3° - Caso o exame realizado apresente resultado positivo ou reagente para o vírus da Covid-19, o servidor 

permanecerá afastado pelo prazo definido no laudo ou atestado médico inicialmente emitido, devendo cumprir todas as medidas 
ou regras de enfrentamento da pandemia estabelecidas nas normas estaduais e municipais em vigor.  

 

 

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

 

 

Município de Jupiá – SC, 29 de março de 2021. 

  

 

 
VALDELIRIO LOCATELLI DA CRUZ 

Prefeito Municipal 
 
 
 
  


