
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNIC案P容O D臣RES丁案NGA SECA

DECRETO NO 38/2020

Recepciona, nO que COuber, nO ambito do Municipio

de Restinga S6ca, O Decreto Estadual nO 55.154, de

19　de mar9O de　2020, e reitera o estado de

Calamidade p血blica no Municipio de Restinga S6ca

decorrente do surto epid6mico de coronavirus

(COVID-19).

PAULO RICARDO SALERNO, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTENGA

S宜cA, nO uSO de suas atribui96es que lhe confere o inc. XXI do art. 20 da Lei Org鉦ica

Municipal,

CONSIDERANDO os temos do disposto no Decreto Estadual nO 55.154, de lO de

abril de 2020, que reitera a declara9fo de estado de calamidade pdblica em todo o territ6rio do

Estado do Rio Grande do Sul para fius de preven9あe de enfrentamento a epidemia causada

Pelo COVID-19 (novo Coronav王rus), e da outras provid合ncias;

CONSIDERANDO os deveres reconhecidos aos Municipios do Estado do Rio

Grande do Sul, nO Sentido de adotarem as medidas necessdrias para a preven9fo e o

enfrentanento a epidemia causada pelo COVID- 1 9 (novo Coronavirus);

DECRETA:

Art. 1O Fica recepcionado, nO que COuber, O Decreto Estadual nO 55.154, de lO de

abril de 2020, COm SuaS POSteriores alterac6es e regulamentac6es, e reitera o estado de

calanidade publica no Municipio de Restinga S合ca decorrente do surto epidemico de

COrOnaVirus (COVID-1 9).

Art. 2O As autoridades pdblicas, OS SerVidores e os cidad各os dever釦o adotar todas

as medidas e providencias necessdrias para fins de preven9奮O e de enfrentamento a epidemia

causada pelo COVID-19 (novo Coronavirus), Observado o disposto no Decreto Estadual nO

55.154, de lOde abril de 2020.

Paragrafo心nico. Deverao ser adotadas, nO que COuber’SuPletivamente as

medidas previstas no decreto estadual de que trata o c`やut deste artigo, aS detemina96es do

PreSente Decreto.

CAPfTULO I

DOS SERVICOS PUBLICOS MUNICIPAIS

Se辞OI

Da Administra辞o P心blica Municipa獲

Art. 3O Os titulares dos 6rgfbs da Administra9託O Municipal Direta e Indireta

deverao avaliar a possibilidade de suspensfo, redu9aO, altera9fo ou implementa9為O de novas

condi96es tempor誼as na presta9aO e aCeSSO, bem como’OutraS medidas’COnSiderando a
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§ 1O Nos temos deste artigo, OS Servidores efetivos ou comissionados,

empregados pdblicos ou contratados poderao desempe血ar suas atribui95es 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 circula9aO COmun, COmO Salas,

elevadores, COrredores, audit6rios, dentre outros, Sem PrQjuizo ao servi亨O Pdblico.

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

Sem PreSen9a fisica.

Art. 4O A modalidade excepcional de trabalho remoto ser各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 pdblica;

II - geStanteS;

IⅡ - doentes cr6nicos, COmO Cardiacos, diab6ticos, doentes renais cr6nicos,

doentes respirat6rios cr6nicos’ tranSPlantados, POrtadores de doen9aS tratados com

medicanentos imunodepressores e quimioter細icos, etC.

Art・ 5O Os estagi誼os da Administra9fo Pdblica Municipal Direta e Indireta serあ

encaminhados, SemPre que POSSivel, Para trabalho domiciliar.

Paragrafo dnico・ Nos casos em que n肴o for possivel o trabalho domiciliar do

estagi誼o’Sera afastado das atividades’dispensado do comparecimento no 6rgfo pdblico, Sem

PrQju工zo da boIsa-auXilio correspondente.

Art・ 6O Fica dispensada a utiliza9為O da biometria para registro eletr6nico da

efetividade, devendo ser realizada apenas por meio do cracha de iden舶capao funcional ou

Outra foma a ser estabelecida pela chefia imediata dos 6rgfos ou entidades p的licas.

Art. 7O Fican suspensos os prazos de:

I - Sindicancias e os processos administrativos disciplinares, inclusive no tocante

ao prazo de prescri辞o da puni9aO disciplinar;

II - inteaposi9肴O de reclana96es, reCurSOS administrativos e recursos tributarios

no ambito Municipal;

IⅡ - atendimento da Lei nO 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso a

Infoma9fb ;

IV - nOmea96es, POSSeS e entrada em exercicio dos servidores efetivos ou

tempor各rios, CIUaS COnVOCa96es tenham sido publicadas anteriomente a este Decreto, bem

COmO OS PraZOS de validade de concursos publicos e processos seletivos ainda vigentes;

Par各grafo血nico. Excetuam-Se aO disposto no inciso IV deste artigo os casos de

霊:0融i華」
mgreSSO de servidores profissionais da sa心de e de areas relativas ao atendi

POPula9奮O, em Carater de urgencia, a decorrentes desta calamidade

Fone/「ax: (5与) 3261-3200

Rua Mois6s Cantare=i, n9 368 - Centro - CEP: 97200O-000
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Art. 8O Fica suspensa a participa9fb de servidores ou de empregados em eventos

Ou em VlagenS interestaduais ou intemacionais.

Se碑oII

Dos Servi9OS de Sadde P心bIica Municipal

Art・ 9O Ficam imediatamente convocados todos os profissionais da sa心de,

Servidores ou empregados da Administra9あPdblica Municipal, bem como os prestadores de

SerVi9OS de sande, em eSPeCial aqueles com atua9あnas紅eas vitais de atendimento a

POPula9あ, Para O CunPrimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.

Art. 10. A Secretaria Municipal de Sadde dever各elaborar Plano de Contingencia

e Acao quanto a epidemia de Coronav王rus (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 - mapeamentO da rede SUS, COm:

a) Defini9fo 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 insumos e

aparelhos necessdrios ao atendimento dos doentes;

C) Identificacao de fomecedores de bens e prestadores de servicos de sa心de, na

reglaO, CaSO Sga neCeSSdria a contrata辞O COmPlementan

Paragrafo dnico・ As a96es realizadas no ambito do Municipio segulraO, em

qualquer hip6tese, aS diretrizes t6cnicas e clinicas do “Plano de Contingencia e A9釦o Estadual

do Rio Grande do Sul para Infec9あHumana pelo novo Coronav血s (2019-nCoV)” e do

“Plano de Contingencia Nacional para Infec9fo Hunana pelo novo Coronavirus (COVID-

19)’’.

Art. 11. A Secretaria Municipal de Sa心de fara ampla divulga9奮O, Para fins de

Orienta9fo social, dos riscos e medidas de higiene necessdrias para evitar o contagio, bem

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

§ 1O As a96es de que tratam este artigo poder肴o ser realizadas por campanhas

Publicitarias, em meio eletr6nico, radiofonico ou televisivo, bem como por meio de

Orienta96es virtuais e remotas a popula9あ.

§ 2O Os 6rg奮os e entidades pdblicos do Municipio difundir各o, nO ambito das suas

COmPetenCias, O aPlicativo para celular, do Minist6rio da Sa心de, Chamado “CORON

- SUS”, Para utiliza碑O Pela popula9奮O.

Fone/Fax: (うら) 3261-3200

Rua Mois6s CantareIli, ∩9 368 - Centro - CEP: 972000-OOO

CN P」 : 87.490.306/0001-与1
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Art. 12. E obrigat6rio o uso de equlPanentOS de prote9各O individual pelos agentes

de sande, bem como a amplia9肴O das medidas de higiene e limpeza nas unidades de sande,

COm anPla disponibiliza9釦o de alcool gel para uso p血blico.

Art. 13. Cabe a Secretaria Municipal de Sa心de estabelecer escalas de trabalho e

hor各rios de atendimento nas unidades de sadde do Municipio’COm fins de evitar aglomera9各O

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

Pacientes.

Se碑O重賞重

Do Atendimento ao Pdblico

Art. 14. Os 6rgfめs e as entidades da administra碑o pdblica municipal deverao

limitar o atendimento presencial ao pdblico apenas aos serv190S eSSenCiais.

§ 1O Os atendimentos deverfb ser realizados, Preferencialmente, POr meio

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

agendanento individual, mediante privia analise da necessidade pela equipe de servidores

CO mP etente.

§ 2O Fican suspensas as atividades presenciais de capacita9釦o, de treinanento ou

de eventos coletivos realizados pelos 6rgfbs ou entidades da administra尊o pthlica municipal

que impliquem a aglomera9fo de pessoas.

Se碑OIV

Dos Servicos Terceirizados e Das Parcerias

Art. 15. Os titulares dos 6rg各os da Administra9fo Municipal Direta e Indireta que

POSSuem temOS de parceria, bem como contratos de terceiriza9あdeverao avaliar, de foma

Pemanente, a POSSibilidade de suspens為o, redu9奮O, altera9fb ou implementa9fo de novas

COndi96es tempor各rias na presta9釦o e acesso ao servi9O, bem como outras medidas,

COnSiderando sua natureza no periodo emergencial, O fluxo e aglomera9奮O de pessoas nos

Iocais de atendimento, emitindo os regranentos intemos, Sem Pr匂uizo dos serv19OS Pfめlicos.

Se9aOV

Dos Aposentados e Pensionistas

Art. 16・ Ficam dispensados, Pelo prazo de 90 (noventa) dias, a realiza9あde

PrOVa de vida dos aposentados, PenSionistas vinculados ao Regime Pr6prio de Previd合ncia

Social do Munic王pio.

Paragrafo血nico. Fican excepcionado da regra prevista neste artigo os casos em

que j各houve o bloqueio do pagamento, em data anterior a da publica9fo deste Decreto,

Fone/Fax: (与与) 3261-3200

Rua Mois6s Canta「e=i, ng 368 - Centro - CEP: 972000-000
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OCaSi為o em que dever各ser realizado agendamento individual junto ao Departamento de

Pessoal da Prefeitura.

Se9各OVI

Dos Servi9OS Pdblicos de Assist6ncia SociaI

Art. 17. Ficam suspensas todas as atividades coletivas de Assistencia Social.

§ 1O O Centro de Referencia de Assistencia Social (CRAS), Centro de Referencia

Especializada de Assistencia Social (CREAS) e Cadastro Unico para Progranas Sociais do

Govemo Federal ter各o suas atividades coletivas suspensas e o atendimento ao pdblico

restringido pelo periodo da calamidade p心blica.

§ 2O Os atendimentos individuais serfo ser realizados, Preferencialmente, POr

meio eletr6nico, Ou telefone, quando couber, POdendo, eXCePCionalmente, Se realizar atrav6s

de agendamento individual, mediante pr6via analise da necessidade pelas equlPeS de

referencia respectivas.

Art. 18. A Secretaria Municipal de Assistencia Social organizar各, nO ambito da

Prote9あSocial Basica do Sistema Unico de Assistencia Social, Plantあpara atendimento de

PeSSOaS e familias em situa9為O de risco ou de vulnerabilidade social decorrentes de perdas ou

danos causados pela anea9a de s6rios padecimentos, Priva確O de bens e de seguran9a material

e de agravos sociais, decorrentes da epidemia de Coronavirus (COVID-19).

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

avaliados pelas equipes de referencia ou, na auSenCia destas, nO minimo por t6cnicos de nivel

SuPerior, que POdera realizar o atendimento de foma eletr∂nica ou por telefone, quando

POSSivel.

§ 2O Mediante avalia9各O realizada na foma do § 1O deste artigo, Ser為O atendidos,

POr meio da concess奮o de beneficios eventuais, OS uSu紅ios e familias que apresentarem

riscos, Perdas ou danos decorrentes de:

I - falta de condi96es de suprlr a manuten9fo cotidiana, em eSPeCial alimenta9aO;

II - neCeSSidades bdsicas de subsistencia, COmO g各S de cozinha e itens de

VeStuario;

IⅡ - auXilio financeiro em pec心nia, menSal, limitado ao valor de R$ 200,00

(duzentos reais), Pelo periodo da calanidade p心blica, Para manuten9aO de servi9OS eSSenCiais

de abastecimento de agua, luz e comunlCa9aO.

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

Cumulativamente, mediante expressa manifesta9肴O das equipes de referencia ou, na auSenCia

dela, de t6cnico de nivel superior.

戸one/Fax: (5与) 3261-3200

Ru∂ Mois6s Cantare冊, n9 368 - Centro - CEP: 972000-000

CNP」: 87.490.306/0001-51
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§ 4O A concess肴o dos benefroios previstos nos incisos I e II do § 2O deste artigo

Ser各feita por meio de entregas domiciliares.

§ 5O A concessfo do beneficio previsto no inciso IⅡ do § 2O deste artigo ser各feita,

Preferencialmente, POr meio de credito em conta banc各ria de titularidade do beneficiario.

Art. 19. A atua亨為O da Secretaria Municipal de Assistencia Social dever各ocorrer

COrjuntanente com os trabalhos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Art. 20・ A atua誇O da politica de Assistencia Social no periodo da calanidade

Pfrolica visa as a96es de resposta imediata ate o retomo progressivo das atividades de rotina

da comunidade, de foma a preservar a referencia e continuidade do atendimento e

acompanhanento dos usu壷ios e suas familias nos respectivos serv19OS.

Art・ 21. O Conselho Tutelar mantera plant為o pemanente para atendimento de

Crian9aS e adolescentes, Visando resguardar os seus direitos.

Par毎raf(冗nico. O plant肴o de que trata este artigo poder各ser feito em reglme

domiciliar.

Se辞0V量量

Do Transporte Escolar

Art・ 22・ Fica suspensa a execu9奮O da atividade de transporte escolar no territ6rio

do Municipio pelo mesmo periodo de suspens奮o das aulas, COnfome Decreto nO 37/2020, de

lO de abril de 2020, Ou O que Vier a substitui-1o.

Se碕0V重量I

Das Demais Medidas de Preven辞o no Ambito da Administra碑O Pdblica MunicipaI

Art・ 23. Os 6rgfos e reparti96es pdblicas municipais dever訊o adotar as seguintes

medidas:

I - manter O ambiente de trabalho bem ventilado, COm janelas e portas abertas,

SemPre que POSSivel;

II - 1impar e desinfetar objetos e superficies tocados com frequencia;

IⅡ - eVitar aglomera96es e a circula確O desnecess紅ia de servidores.

CAPiTULO II

DISPOSIC6ES FENAIS

Art. 24・ Os serv19OS municipais de fiscaliza9fb poder奮o requisitar a for9a POlicial

a fim de garantir o cumprimento do disposto neste Decreto Executivo.

Fone/戸ax: (与与) 3261-3200

Rua Mois6s Cantare=i, ∩9 368 - Cent「O - CEP: 972000-OOO

CN P」 : 87.490,306/0001-与1
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Art. 25. Aplicam-Se, Cumulativamente, aS Penalidades de multa, interdi9為O tOtal ou

ParCial da atividade e cassa9fb de alvar各de localiza9aO e funcionanento previstas na legisla9為O

Vigente.

Art・ 26・ As medidas previstas neste Decreto poderfo ser reavaliadas a qualquer

momento’de acordo com a situa9肴O ePidemio16gica do Municipio.

Art. 27. Este Decreto entra em vlgOr na data de sua publica9為O.

Art. 28. Fica revogado o Decreto Municipal nO 34, de 30 de mar9O de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aOS 2 de abril de 2020.

Registre-Se e Publique-Se.

JOÅo IRAJÅ ROSA DA SILVA

Sec. Mun. de Administra9為O

戸one/干ax: (うう〉 3261-3200

Rua Moises CantarelIi, n9 368 - Centro - CEP: 972000-000

CNP」 : 87.490.306/0001-与1


