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§ 2º As servidoras grávidas que venham a se enquadrar na hipótese do
inciso II do caput deste artigo poderão apresentar qualquer
documento que comprove essa condição.

Art. 10. Os servidores em Regime Excepcional de Teletrabalho
poderão ser convocados, a qualquer momento, a realizar atividades
presenciais, sendo observadas, para tanto, todas as medidas
preventivas e de segurança.

Art. 11. As autoridades descritas no art. 1º deste Decreto poderão, nos
limites de suas atribuições,

expedir atos infralegais em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde
(SES/MS), para regulamentar a execução do teletrabalho.

Art. 12. Este Decreto entra em vigor da data de sua publicação.

Campo Grande, 19 de março de 2020.

REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado

GERALDO RESENDE PEREIRA
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Secretário de Estado de Saúde

DECRETO Nº 15.396, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Declara, no âmbito do Estado de Mato Grosso do
Sul, situação de emergência em razão da pandemia
por Doenças Infecciosas Virais - COVID-19
(COBRADE 1.5.1.1.0), amplia as medidas de
prevenção a serem adotadas no território sulmato-
grossense, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no
exercício da competência que lhe confere o art. 89, inciso VII, da
Constituição Estadual, e

Considerando a solicitação por parte do Governo Federal, de
reconhecimento de calamidade pública em virtude da pandemia do
coronavírus;

Considerando que o agente causador da doença infecciosa viral
respiratória, COVID-19, está presente em alguns estados brasileiros e
em fronteiras com outros países, o que exige maior mobilização de
pessoal envolvido nas operações de prevenção e de resposta à
pandemia;

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 15.391, de 16 de
março de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias a serem
adotadas no território sul-mato-grossense, para a prevenção do
contágio da doença COVID-19 e o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância nacional decorrente do coronavírus;

Considerando a necessidade de intensificar as medidas de prevenção
para evitar a proliferação do coronavírus,

D E C R E T A:

Art. 1º Declara-se, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul,
situação de emergência em razão

da pandemia por Doenças Infecciosas Virais - COVID-19 (Classificação e
Codificação Brasileira de Desastres -COBRADE 1.5.1.1.0).

Parágrafo único. A situação de emergência de que trata este Decreto
abrange todo o território sulmato-grossense e autoriza a mobilização
de todos os órgãos e entidades estaduais competentes para atuarem,
sob a coordenação da Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS) e da
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Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC/MS), na adoção de
medidas administrativas, preventivas e corretivas, necessárias à
imediata resposta, por parte do Poder Público, à pandemia.

Art. 2º Autorizam-se as autoridades administrativas e os servidores
públicos diretamente responsáveis pelas ações de resposta à situação
de emergência, em caso de risco iminente, a:

I - convocar servidores para o serviço ativo, exceto aqueles que se
enquadrarem no grupo de risco, conforme orientações do Ministério
da Saúde;

A autenticidade deste documento pode ser verificada
no endereço http://imprensaoficial.ms.gov.br


