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“CAPITAL CATARINENSE DA BANANA” 

 
 
DECRETO Nº 2.314/21, de 20 de Agosto de 2021  
 

 
 
 
 

DISPÕE SOBRE O DEVER DE VACINAÇÃO 
CONTRA COVID-19 DOS SERVIDORES DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIA, NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CORUPÁ.  

 
 
 
 
 
 

LUIZ CARLOS TAMANINI, Prefeito Municipal de Corupá, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atr ibuições legais conferidas 
pelo inciso item VII, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal – LOM e 
combinado com o disposto no art. 2º, inciso I,  do Decreto Municipal nº 
2.229/21, de 12 de abri l de 2021. 

 
CONSIDERANDO que o art. 3º da Lei Federal no 13.979, de 

6 de fevereiro de 2020, permanece em vigor por força da decisão 
cautelar proferida na ADI 6.625, do Distr ito Federal, pelo E. Supremo 
Tribunal Federal e que o inciso III , alínea “d” da mencionada lei 
preconiza que para o enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional, decorrente do coronavírus, as autoridades 
poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, a 
determinação de realização compulsória de vacinação e outras medidas 
prof iláticas;  

 
CONSIDERANDO  que os direitos à vida e à saúde 

contemplados nos arts. 5º, 6º e 196 da Constituição Federal devem 
prevalecer em relação à liberdade de consciência e de convicção 
f i losóf ica individual;  

 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 1.408 

de 11 de agosto de 2021, que dispõe sobre as at ividades essenciais da 
Educação e regulamenta as atividades presenciais nas unidades das 
Redes Pública e Privada relacionadas à Educação Infantil, Ensino 
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Fundamental, Nível Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino 
Técnico, Ensino Superior e af ins, durante a pandemia de COVID-19;  

 
CONSIDERANDO  a Nota de Alerta n. 

13/2021/CESP/LACEN/DIVS/DIVE/SUV/SES que dispõe sobre o 
“fortalecimento das medidas de prevenção diante da identif icação da 
variante Delta do Coronavírus em Santa Catarina”, na qual se esclarece 
que estudos prel iminares de imunização comparando as variantes Alpha 
e Delta, observaram que há uma transmissibil idade maior em indivíduos 
não vacinados ou que receberam apenas a primeira dose das vacinas 
COVID-19, fortalecendo os esforços para maximizar a cobertura vacinal 
com duas doses; 

 
CONSIDERANDO  o Decreto Municipal nº 1.944 de 04 de 

junho de 2020, que declara Estado de Calamidade Pública no município 
de Corupá para enfrentamento da pandemia do COVID-19, e dá outras 
providências;  

 
CONSIDERANDO as deliberações do Comitê PLANCON 

Municipal, devidamente registrados através da Ata da reunião real izada 
em 19 de agosto de 2021, em que recomenda ao Município a edição de 
ato normativo sobre o retorno das aulas presenciais; 

 
CONSIDERANDO o cenário local da saúde em face à 

pandemia do Corona Vírus; 
 
CONSIDERANDO ,  por f im, que os servidores devem 

proceder, pública e part icularmente, de forma a dignif icar a função 
pública. 

 
 
 
D E C R E T A :  
 
 
 
Art. 1º  Os servidores públicos municipais da Administração 

Direta e Autárquica, no âmbito do Município de Corupá, inseridos no 
grupo elegível para imunização contra a COVID-19 deverão submeter-
se à vacinação.  
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§1º  Será considerado servidor público aquele que exerce, 
mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, cargo, função ou 
emprego público na Administração Direta e Autarquia. 

§2º  Para a imunização dos servidores públicos municipais, 
deverão ser observados os protocolos sanitários vigentes em 
decorrência da pandemia por Coranavírus-COVID-19. 

§3º  Fica determinado que os servidores de que trata o caput 
deste artigo não poderão optar por marca de imunizante, devendo tomar 
o que for ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

§ 4º Os servidores que estiverem atuando em regime de 
trabalho remoto por fazerem parte de grupo de risco deverão retornar 
às atividades presenciais após 28 (vinte e oito) dias, contados da data 
da aplicação da dose única ou da segunda dose da vacina contra 
COVID-19, de acordo com as orientações de cada fabricante. 

§ 5º  A impossibi l idade de se submeter à vacinação contra a 
COVID-19 deverá ser comunicada à chefia imediata e devidamente 
comprovada por meio de documentos que fundamentem a razão clínica 
da não imunização. 

§ 6º  As servidoras gestantes, conforme disposto no art. 1º 
da Lei federal nº 14.151, de 12 de maio de 2021, permanecerão 
afastadas, f icando à disposição para exercer as at ividades em seu 
domicíl io, por meio de trabalho remoto ou outra forma de trabalho a 
distância. 

 
Art. 2º Caberá à Diretoria de Recursos Humanos, 

subordinada à Secretaria Municipal da Administração, Finanças e 
Planejamento, efetuar levantamento dos servidores e empregados 
públicos que, sem justa causa, não se vacinaram, adotando as 
providências legais e regulamentares pertinentes.  

 
Art. 3º  A recusa, sem justa causa, em submeter-se à 

vacinação contra a COVID-19 caracteriza falta discipl inar do servidor, 
passível das sanções dispostas, respectivamente, na Lei Complementar 
nº 014, de 15 de dezembro de 2009, com instauração do Processo 
Administrativo Discipl inar – PAD, e exoneração, demissão por justa 
causa ou rescisão do contrato de trabalho temporário, conforme o caso. 

 
Art. 4º A Secretaria Municipal da Administração, Finanças e 

Planejamento, poderá expedir normas complementares para execução 
das disposições deste Decreto. 
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Art. 5º Os preceitos preconizados neste Decreto deverão ser 
observados pelos ti tulares dos demais entes da Administração Indireta, 
cabendo, ainda, aos titulares dos órgãos e entes da Administração 
Municipal garantir que tais princípios sejam observados pelos 
prestadores de serviços. 

 
Art. 6º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Corupá/SC, 20 de agosto de 2021. 

 
 
 

LUIZ CARLOS TAMANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

SANDRO ROGÉRIO GLATZ 
SECRETÁRIO MUN. DE ADMIN., FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

 
 
 

FELIPE RAFAELI RODRIGUES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 
 

CLARICE JUDACEFSKY 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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