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DECRETO N° 24/2020 

ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 19/2020 QUE 

DECLARA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODO O 

MUNICÍPIO DE BARÃO DO TRIUNFO PARA FINS DE 

MEDIDAS COMPLEMENTARES SOBRE PREVENÇÃO 

AO CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-

19). 

ELOMAR ROCHA KOLOGESKI, Prefeito Municipal de Barão do Triunfo, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1º- As medidas constantes na Portaria Estadual nº 283/2020 se aplicam ao Decreto 

Municipal nº 19/2020 estendendo a referida aplicação as atividades desenvolvidas por 

empresas prestadoras de serviço e congêneres. 

Parágrafo único: Fica alterada a redação do art.24 do Decreto Municipal nº 19/2020 o 

qual passa ter a seguinte redação:  

“O disposto no caput deste artigo se aplica as permissionárias de serviços públicos ou 

contratadas por qualquer nível das esferas governamentais bem como por suas 

subsidiárias, fundações, autarquias e empresas paraestatais, entre outras congêneres.” 

Art.2º– As empresas elencadas no parágrafo único do art.1º deste Decreto e que contem 

com quadro de empregados em número superior a 15 (quinze) trabalhadores ficam 

obrigadas a apresentar plano de contingência para prevenção, monitoramento e controle 

da transmissão de COVID-19, que contemple no mínimo adequação estrutural, fluxo e 

processo de trabalho, identificação de forma sistemática o monitoramento da saúde dos 

trabalhadores, podendo ser solicitado a qualquer momento pelos órgãos de fiscalização 

municipal. 

Art.3º - A Portaria Estadual nº 283/2020 fica fazendo parte integrante deste Decreto 

devendo ser encaminhadas cópias da reprográficas da mesma às Secretarias Municipais 

a fim de dar-lhes conhecimento de seu conteúdo. 
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Art.4º - O art.24 do Decreto modificando vai renumerado para “Art.25.” 

Art.5º - Fica revogado o art.22 do Decreto Municipal n°19/2020. 

Art. 6º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Barão do Triunfo, 20 de maio de 2020. 

 

ELOMAR ROCHA KOLOGESKI 
PREFEITO MUNICIPAL 


