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DECRETO Nº 8.609, DE 06 DE MAIO DE 2020.

Altera e acrescenta dispositivos no Decreto nº 8.586, de 13 de abril de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas
pelo inciso IV do art. 82, da Lei Orgânica do Município,

Considerando o Decreto Estadual nº 587, de 30 de abril de 2020, que alterou o Decreto nº 562, de 2020,
que declara estado de calamidade pública em todo o território catarinense, nos termos do COBRADE nº
1.5.1.1.0 – doenças infecciosas virais, para fins de enfrentamento à COVID-19,

DECRETA:

Art. 1º O art. 4º do Decreto nº 8.586, de 13 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º Os servidores públicos municipais incluídos no chamado grupo de risco do coronavírus, deverão,
prioritariamente, exercer suas atividades de forma remota.”

Art. 2º Fica acrescentado o § 3º ao art. 4º do Decreto nº 8.586, de 13 de abril de 2020, com a seguinte
redação:

“Art. 4º ……………………………………………………………………….

§ 1º …………………………………………….……………………………..

………………………………………….……………………………………..

§ 3º A fim de evitar a aglomeração nos espaços públicos e como forma de adotar o distanciamento
necessário à prevenção do contágio com a COVID-19, poderão ser adotados mecanismos de
flexibilização da jornada de trabalho.”

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Prefeitura Municipal de Brusque, em 06 de maio de 2020.
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