ESIADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUN案CさP寡O DE RES丁案NGA SECA
DECRETO NO 28/2020
Dec獲ara estado de ca獲amidade p心blica e disp6e sobre

medidas para o enfrentamento da emerg6ncia de
Sa心de p血blica de importancia intemacional

decorrente do surto epid6mico de coronavirus

(COVID‑19) no Municipio de Restinga S6ca.
PAULO RICARDO SALERNO, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA
SECA) nO uSO de suas a正bui96es que lhe confere o inc. XXI do art. 20 da Lei Org含nica

Municipal,
CONSIDERANDO que a sande 6 direito de todos e dever do Estado, ganmtido
mediante polfticas sociais e econ6micas que visem iredu誇O do risco de doen9a e de outros
agravos e ao acesso universal e ig肋litario as a96es e serv19OS Para Sua PrOmO確O, PrOte9奮O e

recupera9fo, na foma do artigo 1 96 da Constitui9奮O da Rep心blica;

CONSIDERANDO a emergencla em Sadde pdblica de importancia nacional
declarada pela Organiza fb Mundial de Sa心de, em 30 de janeiro de 2020, em raZaO do novo

COrOnaVirus (COVID‑1 9);

CONSIDERANDO a Lei Nacional nO 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
disp6e sobre as medidas para enfrentanento da emergencia de sadde pdblica decorrente do
COrOnaVirus responsavel pelo surto de 201 9;

CONSIDERANDO a Portaria nO 188, de 4 de fevereiro de 2020, que

Declara

Emergencia em Sa心de Pdblica de importincia Nacional (ESPEN) em decorrencia da Infec碑O
Hunana pelo novo coronavirus (201 9‑nCoV)

;

CONSIDERANDO a Portaria nO 356, de ll de mar9O de 2020, tanb6m do
Ministdrio da Sa心de, que regulamenta e operacionaliza a Lei nO 13.797/2020, eStabelecendo
medidas para o enfrentamento da emergencla em Sadde p心blica;

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do S山publicou o Decreto nO

55.115, de 13 de mar9O de 2020, dispondo sobre as medidas tempordrias de preven9fo ao
COnt各gio do virus, nO ambito estadual,

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nO
55.128, de 19 de mar9O de 2020, decretando estado de calamidade publica em todo o territ6rio

do Rio Grande do Sul,
CONSIDERANDO a Portaria de Instaura9奮O de Expediente nO

O1822.000.125/2020, do Minist6rio Pdblico Estadual, que reCOmenda o cumprimento das
medidas emergenciais no ambito municipal, PreVisto no art. 3O do Decreto nO 55.128, de 19 de
mar9O de 2020,

CONSIDERANDO que a situa9fb demanda o emprego urgente de medidas de
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DECRETA:
Art. 1O Fica decretado estado de caIamidade p心blica no Municfpio de Restinga

Seca em raz為o da emergencia de sa心de pdblica de importincia intemacional decorrente do

SurtO ePidemico de coronavirus (COVID‑1 9), Pelo mesmo periodo que perdurar a calamidade

Phblica no Estado do Rio Grande do Sul, COnfome Decreto Estadual nO 55.128, de 19 de
mar9O de 2020.
Art. 2O Enquanto perdurar o estado de calamidade p心blica, tOmam‑Se Obrigat6rias

as medidas excepcIOnalS PreVistas neste Decreto.

§ 1O Ficam interditados, nO territ6rio do Municipio prapas e parques p心blicos, bem

COmO Praias de agua doce, balne紅ios e aguas intemas.

§ 2O Ser為o adotadas providencias legais para responsabiliza辞o criminal nos casos

de divulga96es falsas, POr qualquer meio de propaga9fo relacionada ao COVID‑19 (novo
Coronavirus) e as providencias p心blicas oficialmente adotadas objetivando‑Se eVitar o

COntagio da doen9a.

§ 3O Tambem serfo adotadas providencias legais para responsabiliza9fb criminal

em rela9fo aos casos de descunprimento das nomas excepcIOnalS PreVistas neste Decreto, e
demais normativas Estaduais e Federais.

CAPITULO I

DOS EMPREENDIMENTOS PRIVADOS
Art. 3O Fica determinado o fechamento dos estabelecimentos comerciais e de
PreSta9豹de serv19OS e inddstrias, a eXCe9fo de:

I ‑ falmdeias e drogarias;
II ‑ relacionados ao com6rcio, Serv19OS e inddstria na drea da sa心de;
IⅡ ‑ laborat6rios de analises clinicas e clinicas de atendimento na area da sa心de;

IV ‑ merCados, SupemerCados, feiras de hortigraI互eiros, merCearias, a9OugueS,

Peixarias, fruteiras e centros de abastecimento de alimentos, aS distribuidoras e centros de
distribui鈎o de alimentos;

V ‑ reStauranteS, Padarias e lancherias;
VI ‑ POStOS de combustiveis;
VⅡ ‑ Clinicas veterin紅ias, agrOPeCuarias e demais estabelecimentos de venda de

PrOdutos ammalS;
VⅡI ‑ bancos e institui96es financeiras;

IX ‑ Produ辞O Prim壷a言ndds壷as e atividades de logistica de alimentos, de
PrOdutos pereciveis, de alimenta9奮O animal, de bebidas n為o alc6olicas, de higiene, 1impeza,

assepsla, e aS que atendam os servi90S de sa心de e alimenta碑O;

X ‑ distribuidoras de g各s e de縫ua mineral;
XI

‑

COnCeSSion缶ias de energia e15trica, agua, SaneamentO bdsico

telecomunica
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XII ‑ Servi9OS de limpeza urbana e coleta de lixo;
XIⅡ ‑ SerVi9OS de telecomunica96es e de processamentos de dados;

XIV ‑ fabrica鋒O de sab6es, detergentes, PrOdutos de limpeza, COSmさticos,

PrOdutos de perfumaria e de higiene pessoal;
XV ‑ fabrica確O de equlPanentOS e aceSS6rios para seguran9a e PrOte9釦o pessoal

e profissionaI;

XVI ‑ Oficinas mecanicas agricolas;
XVⅡ ‑ COm5rcio de pecas agr王colas.

§ 1O Aos estabelecimentos relacionados no inciso IV e V deste artigo 6 vedado o
COnSunO de alimentos em seus interiores, Sendo pemitido apenas a retirada no balc為o e

entrega em domicilio.

§ 2O As l句as de conveni台ncia s6 poderfb funcionar no horかio compreendido
entre as 7h e as 19h, de segunda a s細ado.

§ 3O Sempre que possivel, OS eStabelecimentos autorizados ao funcionamento, na

foma deste artigo, dever詠o adotar, de foma preferencial, O Sistema de entrega em domicflio
de seus produtos e, em qualSquer dias e hor紅ios, limitar a entrada de pessoas de modo a evitar

a aglomerap為o de pessoas nos seus espa9OS de circula9fb e dependencias.

§ 4O Fica deteminado que os estabelecimentos excepcionados neste artigo adotem

Sistemas de escalas, de revezamento de tumos e altera96es de jomadas, Para reduzir fluxos,
COntatOS e aglomera96es de trabalhadores, bem como implementem medidas de preven辞o ao
COnt縫io pelo Coronavirus (COVID‑19), disponibilizando material de higiene e orientando
SeuS emPregados de modo a refor9ar a import会ncia e a necessidade:

a) Da ado9fo de cuidados pessoais, SObretudo da lavagem das m為os, da utiliza9各O
de produtos ass6pticos durante o trabalhoつCOmO alcool em gel setenta por cento, e da
Observ含ncia da etiqueta respirat6ria; e

b) Da manuten確O da limpeza dos instrumentos de trabalho.

§ 5O Ficam excetuadas as atividades e os estabelecimentos comerc壷s, industriais

e de servicos de qualquer ramo quando da presta辞o de serv19OS Para O POder pdblico federal,

estadual e municipal.

§

6O Os estabelecimentos nao listados neste artigo ficam, de foma

excepcionalissima, COm O O切etivo de resguardar o interesse publico da sadde coletiva, COm
SuaS atividades suspensas pelo periodo previsto para a calamidade p心blica

Se碑O量

Do Com6rcio e dos Servi9OS
Art. 4O Os estal)elecimentos do com6rcio e serv19OS autOrizados ao
funcionanento, na foma do art. 3O deste Decreto, dever都o adotar as seguintes medidas,

cunulativas:
I ‑ higienizar, a Cada 3 (tr台s) horas, durante o per王odo de funcionamento e sempre

￣￣霊薬霊荒業若葉希
quando do inicio das atividades, aS SuPerficies de toque (COrrimfo de escadas rolantes e de
acessos, ma9anetaS, POrtaS, inclusive de elevadores, trinco das portas de acesso de pessoas,
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Sanitaria, bem como com biguanida polim5rica, quarten紅io de am6nio, Per6xido de

hidrogenio, aCido perac6tico ou glucopratamina;
II ‑ higienizar, Preferencialmente ap6s cada utiliza9あou, nO minimo, a Cada 3

(tres) horas, durante o periodo de funcionamento e sempre quando do inicio das atividades, OS

Pisos, Paredes e banheiro, Preferencialmente com alcool em ge1 70% (Setenta POr CentO) e/ou
agua sanitaria, bem como com biguanida polim6rica, quarten各rio de am∂nio, Per6xido de

hidrogenio, deido perac6tico ou glucopratamina;
IⅡ ‑ manter a disposi9為O e em locais estrat6gicos, alcool em ge1 70% (Setenta POr
CentO), Para utiliza誇O dos clientes e funciondrios do Iocal; e

IV ‑ manter locais de circula9着O e壷eas comuns com os sistemas de ar

COndicionados limpos (filtros e dutos) e, quando possivel, manter Pelo menos uma janela

extema aberta, COntribuindo para a renova9fb de ar.

Art. 5O O funcionamento das IQjas dos estabelecimentos previstos no art. 3O deste
Decreto deve ser realizado com equlPeS reduzidas e com restri9都o ao n血nero de clientes

COnCOmitantemente, COmO forma de controle da aglomera9fb de pessoas.

§ 1O A Iota9aO naO POder各exceder a 50% (cinquenta por cento) da capacidade
m秘ima prevista no alvar各de funcionamento ou Plano de Preven9fb Contra Incendio ‑ PPCI,

bem como de pessoas sentadas.

§ 2O Fica vedado o funcionamento de brinquedotecas, eSPa9OS kids, Playgrounds, e

espa9OS de j ogos, eVentualmente existentes nestes estabelecimentos.
Se9肴O重量

Dos Restaurantes, Lancherias
Art. 6O Os estabelecimentos restaurantes, lanchonetes deverfo adotar as seguintes
medidas, Cumulativas:
I ‑ higienizar, aP6s cada uso, durante o periodo de funcionamento e sempre
quando do inicio das atividades, aS SuPerficies de toque (Cadeiras, ma9anetaS, Card細ios,

mesas e bancadas), Preferencialmente com alcool em ge1 70% (Setenta POr CentO), bem como
COm biguanida polim6rica ou per6xido de hidrogenio e deido peracetico;
II ‑ higienizar, Preferencialmente ap6s cada utiliza9あou, nO minimo, a Cada 3

(tres) horas, durante o periodo de funcionamento e sempre quando do inicio das atividades, OS

PISOS, Paredes e forro, Preferencialmente com agua sanitdria, bem como com per6xido de
hidrogenio ou acido perac6tico;
IⅡ ‑ higienizar, a Cada 3 (tres) horas, durante o periodo de funcionamento e

SemPre quando do inicio das atividades, OS PISOS, Paredes, forro e banheiro, Preferencialmente

COm agua Sanitdria, bem como com per6xido de hidrogenio ou deido perac6tico;

IV ‑ manter a disposi9fb, na entrada no estabelecimento e em lugar estrat6gico,
alcool em ge1 70% (Setenta POr CentO), Para utiliza9豹dos clientes e funcionatios do Iocal;

V ‑ dispor de protetor salivar eficiente nos serv19OS que trabalham com buffet;
VI ‑ manter locais de circula辞o e缶eas comuns com os sistemas de ar

COndicionados limpos (filtros e dutos) e, Obrigatoriamente, manter Pelo menos uma janela
extema aberta ou qualquer outra abertura, COntribuindo para a renova9釦o de ar;

VⅡ ‑ manter disponivel kit completo de higiene de m釦os nos sanitarios de
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VⅡI ‑ manter OS talheres higienizados e devidanente individualizados de foma a
evitar a contamina9為O CruZada;

IX ‑ diminuir o n心mero de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a

separa9為O entre aS meSmaS

diminuindo o n。mero de pessoas no Iocal e buscando g皿dar a

distancia minima recomendada de 2 m (dois metros) 1ineares entre os consumidores;
X ‑ fazer a utiliza辞O, Se neCeSS誼o, do uso de se血as ou outro sistema eficaz, a
fim de evitar a aglomera9あde pessoas dentro do estalbelecimento, aguardando mesa.

Par晦rafo血ico. A Iota印nao poder各exceder a 50% (cinquenta por cento) da
capacidade maxima prevista no alvar各de funcionamento ou PPCI, bem como de pessoas

sentadas.

DAS RESTRIC6ES A EVENTOS E ATIⅥDADES EM LOCAIS PUBLICOS OU DE USO

PUBLICO
Seやるo重

DosEventos
Art. 7O Fica cancelado todo e qualquer evento realizado em local fechado
independentemente da sua caracteristica

COndi96es ambientais, tipo do p。blico

dura9fo, tipo

e modalidade do evento.
Art. 8O Ficam cancelados os eventos realizados em local aberto que te血am

aglomera誇O PreVista com mais de 30 (trinta) pessoas de foma independentemente da sua
caracteristica, COndi96es ambientais

tipo do p的lico

dura9aO e tipo do evento.

Art. 9O Fica vedada a expedi9aO de novos alvaras de autoriza辞o para eventos

tempor誼os, durante o periodo de dura辞O do estado de calamidade p。blica・

Par細rafo血ico・ Os eventos em vias e logradouros p。blicos fican igualmente
cancelados, a eXCe9aO de feiras de abastecimento ao pfrolico, realizadas ao ar livre

desde que

organizadas de foma a nao gerarem a aglomera9aO de mais de l (uma) pessoa a cada 4m2
(quatro metros quadrados)・

Art. 10. Fica limitada a aglomera9奮O de pessoas em sa16es de festas e demais

dreas afins de condominios a 30% (trinta por cento) da capacidade maxima prevista no
PrQjeto de Preven亨fo Contra Incendio ‑ PPCI.

Se碑OII

Dos Ve16rios

Art. 11. Fica limitado o acesso de pessoas a ve16rios e afins a 30% (trinta por
cento) da capacidade m餌ma prevista no alvar油e funcionamento ou PPCI.

Se碑OIエI

Das Igrejas, TempIos e Celebra96es Religiosas
Art. 12. Ficam suspensas os encontrOS em lg]雪〕aS
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CAPfTULO IⅡ

DA MOBILIDADE
Se碑O量
Do Transporte Co賞etivo e Individual de Passageiros

Art. 13. O sistema de mobilidade operado pelo transporte coletivo, O tranSPOrte
Privado

tranSPOrte individual p心blico ou privado de passagelrOS, adotar各medidas de

higieniza辞o e ventila9fb nos ve工culos por intemedio da abeftura de janelas, COnfome segue:
I ‑ higienizar superficies de contato (dire9肴O, bancos, ma9anetaS, Painel de

COntrOle, POrtaS, COrrimao, barras de apoio, etC.) com alcool liquido 70% (Setenta POr CentO) a
Cada viagem no transporte individual e diariamente no coletivo;
II ‑ manter a disposi9肴O, Se POSSivel, na entrada e saida do veiculo, alcool em ge1

70% (Setenta POr CentO), Para utiliza9aO dos clientes e funcion各rios do Iocal.

§ 1O Para manter o ambiente arQjado, O tranSPOrte dever各circular com janelas

abertas.

§ 2O No caso da impossibilidade de abrir janelas, deve manter o sistema de ar

COndicionado higienizado.

Art. 14. Fica determinada a fixa9aO de informa96es sanitarias visiveis sobre
higieniza9肴O e Cuidados com a preven9奮O do COVID‑1 9.

Art. 15. Fica recomendado aos usudrios de transporte remunerado de passagelrOS,
antes e dunante a utiliza9肴O dos veiculos, a ado9各O das medidas de higieniza9fo e de etiqueta
respirat6ria recomendadas pelos 6rgfbs de sa心de, em eSPeCial:
I ‑ higienizar as m肴os antes e ap6s a realiza9各O de viagem nos veiculos transporte

remunerado de passagelrOS;
II ‑ eVitar o contato desnecessdrio com as diversas partes do veiculo;
IⅡ ‑ PrOteger boca e nariz ao tossir e esplrrar, utilizando len9O Ou a dobra do

COtOVelo, em reSPeito狂ripula9aO e aOS demais usudrios e de modo a evitar a dissemina9fb de

enfermidades.

Art・ 16. Fica autorizado e recomendado as concession紅ias do transporte coletivo

POr 6nibus a realiza9aO de viagens somente com passagelrO Sentados nos ve王culos.

Art. 17・ Fica recomendado aos motoristas, CObradores e usudrios de servi9OS de

transporte coletivo ou individual de passagelrOS, anteS e durante a utiliza9fo dos veiculos, a
ado9fo das medidas de higieniza9着O e de etiqueta respirat6ria recomendadas pelos 6rgfbs de
Sa心de, em eSPeCial:
I ‑ higienizar as m叙os antes e ap6s a realiza9奮O de viagem nos veiculos transporte

remunerado de passagelrOS;
II ‑ eVitar o contato desnecess缶io com as diversas partes do veiculo;
IⅡ ‑ PrOteger boca e nariz ao tossir e esplrrar, utilizando len9O Ou a dobra do

COtOVelo, em reSPeito a tripula9fb e aos demais usudrios e de modo a evitar a dissernina9fo de

enfermi

dade

s

￨
Se9aO工量
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Do Transporte E§COIar

Art・ 18. Fica suspensa a execu9aO da atividade de transporte escolar, nO territ6rio

do Municipio, Pelo mesmo periodo de suspensあdas aulas.

CAPITULO IV
DAS MEDIDAS DE HIGIENIZACÅo EM GERAL

Art. 19. Os 6rgfbs e reparti96es ptolicas, OS Iocais privados com fluxo superior a
20 (Vinte) pessoas de forma simultanea, deverao adotar as seguintes medidas ao publico em
geral:

I ‑ disponibilizar alcool em ge1 70% (Setenta POr CentO), naS SuaS entradas e
acessos de pessoas; e
II ‑ disponibilizar toalhas de papel descartg高el・

Paragrafo血ico. Os Iocais com acesso disponibilizarao infoma96es sanitarias
visiveis sobre higieniza9aO de mfros e indicar各o onde 6 possivel realiz紅a.

Art. 20. Os ba血eiros pthlicos e os privados de uso comum, deverao
disponibilizar sabao, Sabonete detergente ou similar

e tOalhas de papel descartivel・

§ 1O Os ba血eiros deverao ser higienizados em intervalos de 3 (tres) horas, COm

uso diutumamente de materiais de limpeza que evitem a propaga確O do COVID‑ 19

Sendo

obrigatoriamente higienizados no inicio e ao final do expediente ou hor誼os de funcionamento

do 6rgfb, reParti9fo ou estabelecimento.

§ 2O Durante o periodo em que o 6rgfro, reParti9各O Ou eStabelecimento nao estiver

em funcionamento, fica suspensa a periodicidade prevista no § 1O deste artigo.

Art. 21. Ficam fechados os ba血eiros p廿olicos que n肴o disponibilizarem sabonete

liquido ou outra foma de higienizacfo.

DOS SERVICOS PUBLICOS E DE ENTERESSE PUBLICO
Art. 22. Para fins do disposto neste Decreto consideram‑Se SerV19OS eSSenCiais,
ptolicos e de interesse pdblico:
I ‑ Sande pdblica, SerVICOS m6dicos

hospitalares e assistenciais;

II ‑ Capta鋳O, tratamentO e abastecimento de agua;

IⅡ ‑ CaPta9fb e tratamento de esgoto e lixo;

IV ‑ abastecimento de energia e15trica, gds e combustiveis;
V ‑ SerVi9OS de telefonia e intemet;
VI ‑ SerV19OS relacionados a politica pdblica assistencia social;
VⅡ ‑ Servi9OS funer誼os e administra9あde necr6poles;
VⅡI ‑ COnStru9fro, COnSerVa9aO, Sinaliza9fo e ilumina確o de vias
IX ‑ Vigil含ncia, e Seguran9a P廿olica e privada;

X ‑ tranSPOrte e uSO de veiculos oficiais;
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XI ‑ fiscaliza9fb;
XII ‑ dispensa辞O de medicamentos;
XIⅡ ‑ tranSPOrte COletivo;

XIV ‑ PrOCeSSanentO de dados ligados a serv190S eSSenCiais;
XV ‑ bancos e institui96es financeiras;
XVI ‑ PrOdu9fo

distribui9fo e comercializa9各o de medicamentos, PrOdutos de

higiene e alimentos;
XVⅡ

‑

Serv19OS de manuten9aO de elevadores e de outros equlPamentOS

eSSenClalS;

XVⅡI ‑ imprensa;

XIX ‑ agrOPeCudrios e veterindrios;
XX ‑ atividades relativas a produ9fo rural, inclusive plantio, COlheita, tranSPOrte e
amazenamento de safras, funcionamento dos estabelecimentos suinocultores, aviarios,
abatedouros e frigorHicos e de piscicultura;

Par各grafo dnico・ Alem dos serv19OS Publicos e de interesse pdblico relacionados
neste a正go, Serfb considerados como essenciais tambem aqueles serv19OS e atividades que

Vierem a ser declarados pelos Poderes Executivos, Estadual e Federal, em atO nOmativo
Pr6prio

.

Art. 23. Os titulares dos 6rgめs da Administra9aO Municipal Direta e Indireta

dever肴o avaliar a possibilidade de suspensao, redu辞o, altera9fb ou implementa9fo de novas

COndi96es tempordrias na presta9fo e acesso, bem como, OutraS medidas, COnSiderando a
natureza do serv19O nO Periodo de calamidade p心blica, O fluxo e aglomera亨fo de pessoas nos

Iocais de trabalho, emitindo os regramentos intemos necessalios.

§ 1O Nos temos deste artigo, OS SerVidores, efetivos ou comissionados,

empregados pdblicos ou contratados poderao desempenhar suas atribui96es em domicilio, em
modalidade excepcional de trabalho remoto, Ou POr Sistema de revezamento de jomada de
trabalho, nO intuito de evitar aglomera96es em locais de circula9奮O COmum, COmO Salas,

elevadores, COrredores, audit6rios, dentre outros, Sem PrgulZO aO SerV19O Publico.

§ 2O Fica recomendado que as reuni6es sQjam realizadas, SemPre que POSSivel, Sem

PreSen9a fisica.
Art・ 24・ A modalidade excepcional de trabalho remoto sera obrigat6ria para os

Seguintes servidores:

I ‑ COm idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, eXCetO nOS dos servidores
Vinculados aos serv19OS eSSenCiais de sadde p心blica;

II ‑ geStanteS;
IⅡ ‑ doentes cr6nicos, COmO Cardiacos, diab6ticos, doentes renais cr6nicos,

doentes respirat6rios cr6nicos, tranSPlantados, POrtadores de doencas tratados com
medicamentos imunodepressores e quimioter細icos, etC.

Art. 25. Os estagi紅ios da Administra9aO Pdblica Municipal Direta e Indireta
Ser豹encaminhados, SemPre que POSSivel, Para trabalho domiciliar.
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Par各gra宣b dnico. Nos casos em que nあfor possivel o trabalho domiciliar do
estagi誼o, Ser各afastado das atividades, dispensado do comparecimento no 6rgao pdblico, Sem
Pr吐vizo da boIsa‑auXilio correspondente.

Art・ 26. Fica dispensada a utiliza9fb da biometria para registro eletr6nico da

efetividade, devendo ser realizada apenas por meio do cracha de identifica9aO funcional ou

Outra forma a ser estabelecida pela chefia imediata dos 6rgfos ou entidades publicas.

Art. 27. Ficam suspensos os prazos de:
I ‑ Sindicancias e os processos administrativos disciplinares;

II ‑ inteaposi9fb de reclama96es, reCurSOS administrativos e recursos tributdrios no
含mbito Municipal;

IⅡ ‑ atendimento daLei nO 12.527, de 18 denovembro de2011, a Lei de Acesso a

Informa9fo ;

IV ‑ nOmea96es, POSSeS e entrada em exercicio dos servidores efetivos ou
tempordrios, CIUaS COnVOCa96es tenhan sido publicadas anteriomente a este Decreto, bem
COmO OS PraZOS de validade de concursos publicos e processos seletivos ainda vigentes.

Paragrafo心nico. Excetuam‑Se aO disposto no inciso IV deste artigo os casos de
mgreSSO de servidores profissionais da sa心de e de dreas relativas ao atendimento da

POPula9肴O, em Carater de urgencia, a decorrentes desta calamidade pdblica.

Se碑O重
Dos Servi90S de Sadde P心blica

Art. 28. Ficam imediatamente convocados todos os profissionais da sa竜de,

SerVidores ou empregados da Administra碕O P心blica Municipal, bem como os prestadores de
SerVi9OS de sa心de, em eSPeCial aqueles com atua9肴O naS紅eas vitais de atendimento a

POPula9fo, Para O CumPrimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.
Art. 29. A Secretaria Municipal de Sadde dever各elaborar Plano de Contingencia

e Ac各o quanto a epidemia de Coronavirus (COVID‑1 9), que COnter各, nO minimo:

I ‑ PrOtOCOIo clinico para defini9fo de caso suspeito e fluxo de atendimento nas

unidades Iocais do SUS;
II ‑ niveis de resposta;
IⅡ ‑ eStrutura de comando das a96es no Municipio;

IV ‑ mapeanentO da rede SUS, COm:
a) Defini9あdos pontos de acesso dos usu各rios de sadde com sintomas de casos

SuSPeitos;

b) Levantamento de leitos hospitalares para intema96es, bem como dos insunos e
aparelhos necessatios ao atendimento dos doentes;
C) Identifica確O de fomecedores de bens e prestadores de servi9OS de sa心de, na

reglaO, CaSO Sga neCeSSdria a contrata9fo complementar.
Par各grafo dnico. As ac6es realizadas no ambito do Municipio segulraO, em
qualquer hip6tese, aS diretrizes tecnicas e clinicas do

Plano de Contingencia e A9あEstadual

do Rio Grande do Sul para Infec9あHumana pelo novo Coronavirus (2019‑ nCoV)

e do
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Art. 30・ A Secretaria Municipal de Sa心de far各ampla divulga9fo, Para fins de
Orienta9fb social, dos riscos e medidas de higiene necess缶ias para evitar o contagio, bem

COmO dos sintomas da doen9a e O mOmentO de buscar atendimento hospitalar.

§ 1O As ap6es de que tratam este artigo poderfo ser realizadas por campanhas

Publicitarias, em meio eletr6nico, radiofonico ou televisivo, bem como por meio de
Orienta96es virtuais e remotas a popula9aO.

§ 2O Os 6rg肴os e entidades publicos do Municipio difundir肴o, nO ambito das suas

COmPetenCias, O aPlicativo para celular, do Minist6rio da Sa心de, Chamado
‑ SUS

CORONAVIRUS

, Para utiliza9fo pela popula9都o.

Art・ 31. E obrigat6ria de uso de equlPamentOS de prote9fo individual pelos

agentes de sa心de, bem como a amplia9fb das medidas de higiene e limpeza nas unidades de
Sa心de, COm amPla disponibiliza9fb de alcool gel para uso publico.

Art. 32. Cabe a Secretaria Municipal de Sa心de estabelecer escalas de trabalho e
hordrios de atendimento nas unidades de sadde do Municipio, COm fins de evitar aglomera9あ

de pessoas e viabilizar o cumprimento dos fluxos e protocoIos clinicos de atendimento aos
PaCientes.

Se碑O量量
Do Atendimento ao P心blico

Art. 33. Ficam suspensas as atividades de atendimento presencial dos serv1亨OS,

resguardada a manuten9fro integral dos serv19OS eSSenCiais previstos no art. 22 deste Decreto.
Par各grafo dnico. Os referidos atendimentos deverfo ser realizados,

Preferencialmente, POr meio eletr6nico, Ou telefone, quando couber, POdendo,
excepcionalmente, Se realizar atraves de agendamento individual, mediante privia analise da
necessidade pela equipe de servidores competente.

Se碑O量量I

Dos Servi9OS Terceirizados e Das Parcerias

Art. 34. Os titulares dos 6rgfbs da Administra9fb Municipal Direta e Indireta que
POSSuem temOS de parceria, bem como contratos de terceiriza9fo dever都o avaliar, de foma

Pemanente, a POSSibilidade de suspensfo, redu9fo, altera9fo ou implementa9各O de novas
COndi95es tempor紅ias na presta9fb e acesso ao servi9O, bem como outras medidas,

COnSiderando sua natureza no periodo emergencial, O fluxo e aglomera9fo de pessoas nos
Iocais de atendimento, emitindo os regramentos intemos, Sem Prg面ZO dos serv19OS Pdblicos.

Se碑O量V

Dos Aposentados e Pensionistas
Art. 35. Ficam dispensados, Pelo prazo de 90 (noventa) dias a realiza9為O de prova
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Par委grafo dnico. Fican excepcionado da regra prevista neste artigo os casos em

que j各houve o bloqueio do pagamento, em data anterior a da publica9fb deste Decreto,

OCaSi為o em que dever各ser realizado agendamento individual junto ao setor de RPPS.

Se碕0V
Dos Servi9OS P止blicos de Assist6ncia SociaI

Art・ 36・ Ficam suspensas, a COntar da data da publica9fo deste Decreto, tOdas as

atividades coletivas de Assistencia Social.
§ 1O Os Centros de Referencia de Assistencia Social (CRAS), Centros de

Referencia Especializada de Assistencia Social (CREAS), e Cadastro Unico para Progranas
Sociais do Govemo Federal terao suas atividades coletivas suspensas e o atendimento ao
Pdblico restringido pelo periodo da calanidade pdblica.

§ 2O Os atendimentos individuais ser各o realizados, Preferencialmente, POr meio

eletr6nico, Ou telefone, quando couber, POdendo, eXCePCionalmente, Se realizar atraves de

agendamento individual, mediante previa analise da necessidade pelas equipes de referencia
respectivas.

Art. 37・ A Secretaria甲Jnicipal de Assistencia Social organizar各, nO ambito da
Prote辞o Social Bdsica do Sistema Unico de Assistencia Social, Plantfo para atendimento de

PeSSOaS e familias em situa9fo de risco ou de vulneral)ilidade social decorrentes de perdas ou
danos causados pela amea9a de s6rios padecimentos, Priva9釦o de bens e de seguran9a material

e de agravos sociais, decorrentes da epidemia de Coronav王rus (COVID‑19).

§ 1O Os individuos e familias que acessarem a assistencia social deverao ser

avaliados pelas equipes de referencia ou, na auSenCia destas, nO minimo por t6cnicos de nivel
SuPerior, que POder各realizar o atendimento de forma eletr6nica ou por telefone, quando

POSSivel.

§ 2O Mediante avalia9あrealizada na foma do § lO deste a正go, Serfo atendidos,
POr meio da concessfb de beneficios eventuais, OS uSu壷ios e familias que apresentarem riscos,

Perdas ou danos decorrentes de:
I ‑ falta de condi96es de suprlr a manuten9わcotidiana, em eSPeCial alimenta辞O;

II ‑ neCeSSidades basicas de subsistencia, COmO gaS de cozinha e itens de
VeStudrio;
IⅡ ‑ auXilio financeiro, em PeCdnia mensal, limitado ao valor de R$ 200,00

(duzentos reais), Pelo periodo da calanidade pdblica, Para manuten9aO de servi9OS eSSenCiais
de abastecimento de agua, 1uz e comunlCa9aO.

§ 3O Os beneficios previstos no § 2O deste artigo poderao ser concedidos

Cumulativamente, mediante expressa manifesta9fo das equipes de referencia ou, na auSenCia
dela, de tecnico de nivel superior.
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§ 5O A concessfo do benefroio previsto no inciso IⅡ do § 2O deste artigo ser各feita,
preferencialmente, POr meio de cr5dito em conta banc各ria de titularidade do benefici証o.

Art. 38. A atua9為O da Secrctaria Municipal de Assistencia Social dever各ocorrer

co可untamente com os trabalhos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil'

Art. 39. A atua9各O da politica de Assistencia Social no periodo da calamidade

pthlica visa as a96es de resposta imediata ate o retomo progressivo das atividades de rotina
da comunidade, de foma a preservar a refer台ncia e continuidade do atendimento e
acompanhamento dos usu各rios e suas familias nos respectivos serv19OS.

Art. 40. O Conselho Tutelar mantera plant為o pemanente para atendimento de

Crian9aS e adolescentes, Visando resguardar os seus direitos.
Par晦rafo血ico. O plant為o de que trata este artigo poder各ser feito em reglme

domiciliar.

CAPfTULO VI DISPOSIC6ES FENAIS
Art. 41・ Aplican‑Se, Cunulativamente, aS Penalidades de multa, interdi9為O tOtal ou
parcial da atividade e cassa9豹de alvar各de localiza9fb e funcionamento previstas na legisla9aO

Vigente.

Art. 42. As medidas previstas neste Deereto poderあser reavaliadas a qualquer

momento, de acordo com a situa9fo epidemio16gica do Municipio.
Art. 43. Este Decreto entra em vlgOr na data de 26 de mar9O de 2020.

Art. 44. Revoga‑Se O Decreto Municipal nO 27 de 20 de mar9O de 2020.
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