
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO NO.5.717
DE 03 DE ABRIT DE 2020.

RETTERA A DECLARAçÃo oe esraoo oe
cALAMTDADE púeLtca ruo murutcípro oe
TAVARES PARA FINS DE PREVENçÃo E
DE ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA
CAUSADA PELO COV|D-lg (NOVO
conouavíRus;, E
PROVIDENCIAS.

DA OUTRAS

GARDEL MACHADO DE ARAUJO, PREFEITO MLINICIPAL DE
TAV,A.RES, Estado do Rio Grande do SuI, no r:so de suas atribuições legais que a Lei Orgânica
lhe confere.

EM CONFORIVTIDADE COIVI O DECRETO ESTADUAL N'55.154, DE I" DE ABRIL DE
2020, reitera a declaração de estado de calamidade pública no Municipio de Tavares para fins de
prevençào e de enfrentamento à epidemiâ causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e dá
outras providências.

DECRETA:
Art. l" Fica reiterado o estado de calamidade pública no Mulicípio de Tavares, para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-l9 (novo Coronavírus) declarado
por rneio do Decreto Municipal no 5.702, de 20 de rnarço de 2020.

Art. 2" As autoridades públicas, os servidores e os cidadàos deverão adotar todas as rnedidas e
providências necessárias para fins de prevenção e de enfientarnento à epidemia causada pelo
COVID-19 (novo Coronavírus), observado o disposto neste DecÍeto.

Par ágrafo Írnico. São medidas sanitárias, de adoção obrigatória por todos, para fins de prevençào e
de enllontamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), dentre outras:
I a obsenância do distanciamento social, restringindo a circulação, as visitas e as reuniões
presenciais de qualquer trpo ao estritamente necessário;
II a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a realizaçào
de quaisquer tarefas, cotn a utilização de produtos assépticos, como sabão ou álcool em gel setenta
por cento, bem como da higienização, com produtos adequados,dos instrumentos domésticos e de
trabalho,
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III - a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço ou lenço descartável
ao tossir ou espirrar.

CAPÍTI]LO i
DAS MEDIDAS EMERCENCIAIS

Art. 3o Ficarn detenninadas, diante das evidências científicas e análises sobre as informações
estratégicas em saúde, limitadarnente ao indispensável à promoção e à preservaçào da saúde
pública, com fiurdamento no aÍ. 3'da Lei Federal n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para fins
de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-I9 (novo Coronavírus), em
todo o Município de Tavares, as medidas de que trata este Decreto.

Seção I
Das raedidas de prevenção ao COVID- I 9 nos estabelecimentos comerciais

Art. 4" São de cumprilnento obrigatório por estabelecimentos comerciais previstos nas atividades e
serviços essenciais conforrne artigo l5 deste Decreto, para Íins de prevenção à epidernia causada
pelo COVID-19 (novo Coronavírns), as seguintes medidas:

I - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do irrício das
atividades, as superfícies de toque (mesas, equiparnentos, cardápios, teclados, etc.),
preferencialmente corn álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado;

It - higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínirno, a cada três horas, durante o
período de funcionamento e sempre quando do inÍcio das atrvidades, os pisos, as paredes, os forro
e o banheiro, preferencialmente com ágrra sanitiária ou outro prodi"rto adequado;

III - manter à disoosigão dos usuárjos. na enhada do estabelecimento. dispenser com álcool em gel
70oÁ ou borrifador com solucão antisséotica. assirn como cartaz informativo em local de fácil
visualizaeêe lletlrando à orática de hisienüacão das mãos e o comproEisse !!e çlrda usuário com
a orevencão.

IV - manter locais de circulaçâo e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados limpos
(filtros e dutos) e, obrigatoriamente. manter pelo menos uma janela externa aberta ou qualquer
outra aberhrra, contribuindo para a renovação de ar;

V - manter disponível "kit" completo de higiene de
funcionrítios, utilizando sabonete liquido, álcool em gel
reciclado;

mãos nos sanitários de clientes e de
setenta poÍ cento e toalhas de papel não
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VI - manter louças e talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a eütar a

contaminação cruzada;

VII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de tunos e de alterações de jornadas, para
reduzr fluxos, contatos e aglomeraçôes de seus funcionários;

VIII - diminuir o número de mesas ou estâções de trabalho ocupadas no estabelecimerto de fonna
a aurnentar a separação entre elas, dimintrindo o número de pessoas no local e garantLndo o
distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros;

IX - fazer a rúilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz para eütar filas ou
aglomeração de pessoas,

X - dispor de protetor salivar eÍiciente nos serviços ou refeitórios com sisterna de "buffet";

K determinar a utilização pelos Íimcionár'ios encarregados de preparar ou de servir alimentos,
bern corno pelos qtLe, de algurr modo, desempenhem tarefas próxirnos aos alimentos, do uso de
Equipamento de Proteção Individual - EPI adequado;

XII manter fixado, em local visivel aos clientes e funcionários, de infonnações sanitiírias sobre
higienizaçào e cuidados para a prevenção do COVID-19 (novo Coronaürus);

Xltl - instnrir seus empregados aceÍca da obrigatoriedade da adoçào de cuidados pessoais,

sobretudo da lavagem das mãos ao firn de cada turno, da utilizaçào de produtos assépticos dnrante
o desempenho de suas tarefas, como álcool em gel setenta por cento, da nranutenção da limpeza
dos instrurnentos de trabalho, bem como do modo correto de relacionamento com o público no
período de emergência de saírde píúlicâ decorrente do COVID-I9 (novo Coronavínts);

XIV - afastar, imediatamente, ern quarentena, independentemertte de sintomas,pelo prazo mínitno
de quatorze dias, das atiüdades em que exista contato com outros funcionários ou com o público,
todos os ernpregados que regressarem de localidades em que haja transmissão comunitiíria do
COVID-I9, conforme boletim epiderriológico da Secretaria da Sairde, bem como aqueles que

tenham contato ou convívio direto com caso suspeito on confirrrado;

XV - afastar. imediatamente, em quarentena, pelo prazo rnínimo de quatorze dias, das atividades
em que exista contâto com outros frrncionários ou com o p[rblico todos os empregados que
apresentern sintomas de contaminação pelo COVID-l9, conforme o disposto no art. 36 deste
Decreto.

Parágrafo único. O distanciarnento interpessoal mínirno de dois metros de que hata o inoiso VIII

de Proteção Individual - EPIs - adequados para eütar contaminaçào e transmissâo VID-,
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(novo Coronavírus), devendo os estabelecimentos âdotarem rnedidas que disciplinem e organizem
o afastamento das pessoas para evitar aglomerações em filas, como demârcar espaços com 2

metros entre os usuários.

Seção II
Do fechamento excepcional e temporário dos estabelecimentos comerciais

Art. 5o Fica proibida, conforme expresso no Decreto Estadual n'55. 154, de 1'de abril de 2020,

diante das evidências científicas e análises sobre as informações estratégicas em saitde, obser-vado

o indispensável à promoção e à preserr,ação da saúde pública, para fins de prevenção e de

enfrentamento à epidernia catsada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), com fundamento no art.
3" da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a abertura para atendimento fisico ao

público, em caráter excepcional e temporário, dos estabelecimentos comerciais, situados no

MtLnicípio de Tavares, até o dia 1510412020, cujas atividades não estejarn caracterizadas no rol de

essenciais.

§ 1" Consideram-se estabelecimentos comerciais para os fins do disposto no "caput" todo e

qualquer empreendimento mercantil dedicado ao comércio ou à prestação de serviços, tais como

bares, trailers, salões de estética, lojas, centros comerciais, dentre outros, que impliquem
atendimento ao público, em especial, mas não só, os com grande afluxo de pessoas, permitindo
que trailers e lojas desempenhem suas atiüdades nas modalidades "take-away" ou teleentrega.

§ 2" Não se aplica o disposto no "caput" às seguintes hipóteses:

I - à aberhua de estabelecimentos que desempenhem atividades consideradas essenciais conforme
o estabelecido üo afi. i5 deste Decreto, cujo fechamento fica vedado;

II - à abefiura de estabelecimentos para o desempenho de atividades estritamente de teleentregas e
"take-away", vedada, em qualquer caso, a aglomeração de pessoas;

III - aos estabelecirnentos industriais de qualquer tipo, inclusive da construção civil, vedado, em
qualquer caso, o atendimento ao público que impoÍte aglomeração ou grande fluxo de clientes.

IV - aos estabelecimentos comerciais que forneçam insunos às atividades essenciais ou à

indÍrstria, inclusive a da construção civil, vedado, em qualquer caso, o atendimento ao púb1ico que

importe aglomeração ou grande fluxo de clientes;

V aos estabelecimentos de prestação de sewiços, arnda que não essenciais, que não atendam ao
público.

Seção llI
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Da proibiçào excepcional e ternporária de reuniôes, eventos e cultos

Art. 6" Fica proibida, diante das evidências científicas e análises sobre as informaçôes estratégicas
em saÍrde, observado o indispensável à promoçâo e à presenaçâo da saÍrde pública, para fins de
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-I9 (novo Coronavírus), com
fundamento no art. 3" da Lei Federal n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, ern todo o Município de
Tavares, a realização de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado,
com exceção de missas e cultos que serão pennitidos somente se observados o espaçamento
interpessoal, de no mínimo, dois rnetros por participante no ambiente, nào sendo regra gerai o
quantitativo máxirno de até 30 pessoas mas sim deverá ser racionalizada a capacidade que o
ambiente suporta para garantir o requisito mínimo de distanciamento dois metros suprareferido.

Seção IV
Da suspensão excepcional e ternporária das aulas, cursos e treinamentos presenciais

Art. 7'Ficam suspensas até dia 30 de abril de 2020. diante das evidências científicas e análises
sobre as infonnações estrategicas em saírde, observado o indispensável à promoção e à
preservação da saúde pÍrblica, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
COVID-I9 (novo Coronavírus), com fundamento no art. 3o da Lei Federal n" 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, as aulas, cursos e trejnarnentos presenciais ern todas as escolas municipais, berr
como em estabelecimentos educativos, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças, rncluídas
as creches, pré-escolas e espaços de recreação, assim como as atividades desenvolvidas pela
Associagão de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) situadas em todo o Município de Tavares.

Parágrafo único. A Secretaria de Educação estabelecerá, no âmbito das escolas públicas
rnunicipais. plano de ensino e medidas necessárias para o curnprimento das medidas de prevelçâo
da transrnissão do COVID-I9 (novo Coronavirus) determinadas neste Decreto.

Seção V
Da interdição excepcional e teurporária das praias

Art. 8" Fica determinada, diante das evidências científicas e análises sobre as informações
estratégicas em saúde, observado o indispensável à promoção e à preservação da sairde pírblica,
para fins de prevençâo e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-l9 (novo
Coronavírus), com fundamento no art. 3" da Lei F ederal n' 13.979, de 6 de fevereiro de 202O, a

interclição, excepcional e temporária, de todas as praias e águas internas do Município de Tavares.

Parágrafo único. Entende-se por praia, para os fins do disposto no "caput" deste artigo, a iirea
coberta e descoberta periodicarnente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material
detritico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o lirnite onde se inicie a
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Seção VI
Das lojas de conveniência

Art. 9o As lojas de conveniência dos postos de combustivel poderão funcionar, em todo o

municipio, vedadas a aberhra aos domingos e a aglomeração de pessoas nos espaços de circulação
e dependências dos postos de combustiveis e suas lojas.

Seção VII
Do atendimento exclusivo para grupos de risco

A . 10. Os estabelecimentos comerciais que pÍestam serviços essenciais, dentre eles alimentação
(Supermercados, fruteiras, restaurantes, lanclionetes, etc), sairde (farmácias, consuitórios medicos
e odontológicos, etc) e outros que posstram sirniiitude de atendimento ao público nos mesmos

moldes, deverão Íixar horarios ou setores exclusivos para atender os clientes com idade superior

ou igual a 60 anos e aqueles de grupos de risco, conforme auto declaÍação, evitando ao máximo a

exposição ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus).

Seção WII
Da vedação de eler.ação de preços

AÍt. I 1. Fica proibido aos produtores e aos fornecedores de bens ou de serviços essenciais à saúde,

à higiene e à alirnentação de elevar, excessivamente, o setl preço ou exigir do consumidor
vântagom manifestamente excessiva, em decorrência da epidetnia causada pelo COVID-l9 (novo

Coronavirus). Eventuais reajustes deverào ser firndamentados em indicadores reais do mercado e

nào e decorrência da calamidade.

Seção IX
Das rnedidas de prevenção ao COVID-19 no transporte

Art. 12. Ficam estabelecidas, para fins de prevenção à epidernia causada pelo COVID-l9 (novo
Coronavírus), as seguintes medidas, de cumprimento obrigatório por operadores do sistema de

mobilidade, concessionários e permrssionáríos do transpoúe coletivo e seletivo por lotação, bern

corno a todos os responsáveis por veículos do üanspofte coletivo e individual, público e privado,
de passageiros, inclusive os de aplicativos, quando pennitido o seu funcionatnento:

I - realizar limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de produtos que impeçarn a
propagação do virus como á[coo1 líquido setenta por cento, solução de água sanitária, quaternáÍio

ou glucoprotamina,
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lI - realizar limpeza rápida das superficies e pontos de contato com as mâos dos usuários, como
roleta, bancos, balaústres, pega-n.rão, conimão e apoios em geral, com álcool líquido setenta por
cento a cada üagem no transporte individual e, no mÍnimo, a cada tumo no transporte coletivo;

III - realizar limpeza riípida com álcool líquido setenta por cento dos equipamentos de pagamento
eletrônico (rnáquinas de caítão de crédito e débito), após cada utilização;

IV - disponibilizar, em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e na
saida dos veículos, de álcool em gel setenta por cento;

V - maúter, durante a circrúação, as janelas e alçapões de teto abertos para manter o ambiente
arejado, sempre que possível;

VI - manter higienizado o sisterna de ar-condicionado;

VII - manter fixado, em local visivel aos clientes e funcionilu:ios, de inforrnações sanitárias sobre
higienizaçâo e cuidados para a prevençâo do COVID-I9 (novo Coronaürus);

VIII - utilizar, preferencialmente, para a execução do transporte e montagem da tabela horiiria,
veículos que possuam janelas passiveis de abertura (anelas não lacradas), utilizando os demais
veículos apenas em caso de necessidade e para fins de atendirnento pleno da programação de
viagens;
IX - instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais,

sobretudo da lavagem das mãos ao firn de cada viagem realizada, da utilüação de produtos
assépticos drúante a viagem, corno álcool em gel setenta por ce[to, da mâmltenção da lirnpeza dos
veículos, bem como do modo correto de relacionamento com os usuários no período de
emergência de saúde piúlica decorreute do COVIDI9 (novo Coronavírus).

X - âfastar, imediatamente, em quarentena, independentemente de sintomas, pelo prazo mínimo
de quatorze dias, das atividades ern que haja contato com ouÍos funcionários ou conr o público
todos os empregados que regressarem de localidades em que haja transrnissão comruritária do
COVID-l9, conforme boletirn epidemiológico da Secretaria da Sairde, bem como aqueles que
tenham contâto ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado,

XI - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias, clas atividades
em que haja contato com outros ftlncionários ou com o pÍrblico todos os empregados que

apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-l9, conforme o disposto no art.36 deste
Decreto.

Seção X
Do transpoÉe coletivo de passageiros
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Art. 13. Fica determinado que o tra sporte coletivo de passageiros urbano e rura1, qualquer que

seja o modal, em todo o Município de Tavares, seja realizado sem exceder à capacidade de
passageiros sentados.

Art. 14. Fica determinado que o transporte coletivo interrnuricipal de passageiros, público ou
privado, em todo o Município de Tavares, seja realizado sem exceder à metade da capacidade de
passageiros sentados.

Seção XI
Das atrvidades e serwiços essenciais

Art. 15. As rnedidas rnunicipais para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada
pelo COVID-I9 (novo Coronavirus) deverão resguardar o exercício e o funcionamento das
atividades públicas e privadas essenciais, ficando vedado o seu fechamento, na condição de que
deverào organizar e regrar o ingresso de eventuais clientes/usuários obedecendo o espaçamento
interpessoal rninimo de dois metros de acordo com o espaço físico que sua infraesÍutura dispõe,
não sendo pernritido infringir estes limites sob pena de sanções administrativas conlo por exemplo
a cassaçào do alvará e ainda crirninais.

§ 1" São atividades pirblicas e privadas essenciais aquelas indispensáveis ao atendirnento das
necessidades inadiáveis da cornunidade, assim consideradas aquelas que, se não atendidas,
colocam em perigo a sobrevivêrcia, a saúrde ou a segurança da população, tais como:

Í - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;

II - assistência social e atendirnento à população em estado de vulnerabilidade;

IIi - atiúdades de segrrança pública e privada, incluidas a vigilânoia, a guarda e a custódia de
pÍesos;

IV - atiüdades de defesa civíl;

V - transporte de passageiros e de cargas, observadas as nonnas específicas;

VI - telecomunicações e internet;

VII - serviço de "call center";

VIII - captação, tÍatâmento e distribuiçâo de ágrra:

IX - captaÇão e tratamento de esgoto e de lixo;
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X - geração, Íansmissão e distribuição de energia elétrica, incluido o fornecimento de suprimentos
para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissào e de
distribuição de energia, além de produção, fansporte e distribuição de gás natural;

XI - 'iluminação pírblica;

XII - produção, distribuição, transporte, comercialização e entrega, realizadas presenciahnente ou
por meio do comércio eleüônico, de produtos de saúde, de higiene, de alimentos e de bebidas;

XIII - serviços funerários;

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais
nucleares;

XV - vigilância e certificações sanitifuias e fitossanitárias;

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais;

XVII - inspeção de alimentos, de produtos e de derivados de origem animal e vegetal;

XVIII - ügilância agr opecuária;

XIX - controle e fiscalização de trafego;

XX - serviços de pagamerúo, de crédito e de saque e de aporte prestados pelas instituigões
supervísionadas pelo Barco Central do Brasil, obedecido, quanto âo atendirnento ao público, o
disposto no art. 4o deste Decreto;

XXI - serviços postais;

XXII - serviços de imprensa e as atividades a eles relacionados, por todos os meios de
comunicação e de dirulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, a
intemet, os jornais, as revistas, dentre outros;

XXIII - serviços relacionados à tecnologia da iufonnação e de processamento de dados "data
center" para supoúe de outras atividades previstas neste Decreto;

XXIV - atividades relacionadas à constnrção, manutenção e conservação de estradas e de
rodovias;

XXV - atividadesf fiscalização em geral, em âmbito municipal;
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XXVI - distribuição e comercialização de combustíveis, de gás li<luefeito de pehóleo e de dcrnais
derivados de perróleo;

XXVII - serviços agropecuários, veterinários e de cuidados com arirnais em cativeiro;

XXVIII - atividades medico-peric ia is:

)C(lX - produção, distribuição e cornercialização de equipamentos, de peças e de acessórios para
refiigeração, serviços de manutenção, conserto e reparos de aparelhos de refiigeração, de
elevadores e de outros equipamentos essenciais ao transporte, à segurança e à saúde, bem como à
produção, à industrialização e ao trânsporte de cargas, ern especial de alimentos, medicamentos e

de produtos de higiene;

KXX - seriços de hotelaria e hospedagem, obser.radas as medidas de que úatam o art. 4o cleste
Decreto desde que respeitando a circllação e atendimento às questões de saúde pÍrblica, para
atender de forma individual, profissionais do comércio, servidores, representaÍrtes de órgãos
públicos e pessoas ern viagem a trabalho, devendo ter uma planilha detalhando a finalidade e o
tempo de hospedagem-

XXXI - aÍvidades de pesquisa, cientificas, laboratoriais ou similares, relacionadas com a
pandemia de que trâta este Decreto,

XXXI - atividades de representação .iudicial e extrajudicial, cle assessoria e de consultoria
jiridicas exercidas pelas advocacias pÍrblicas, relacionadas à prestação regular e tempestiva dos
sewiços púbiicos.

§ 2" Também são consideradas essenc'iais, dentre outras, as seguintes atividades acessórias e de
suporte indispensáveis às atividades e aos serviços de que trata o § l":

I - atividades e serviços de ümpeza, asseio e manutenção de equipamentos, instrumentos,
vestimentas e estabelecimentos;

II - atividades e serviços de produção, de importação, de cornercialização, de hansporte, de
disponibilização, de reparo, de conserto, de substihrição e de conservação de equipamentos,
implementos, maquinário ou qualquer outro tipo de instrumento, vestimentas e estabelecimerrtos;

III - atividades e sen'iços de produção, de importação, de comercialização, de fansporte e de
disponibilização de todo e qualquer tipo de insumos, em especial os químioos, pehoquímicos e
plásticos;
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[V - atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, de transporte e de

disponibilização de todo e qualquer tipo de peças parâ reparo, conselto, tnanutençâo ou
conservação de equipamentos, de irnplementos, de maquiniário ou de qualquer outro tipo de

instrumento, de vestirnentas e de estabelecimentos;
V - atividades e sewiços de coleta, de processatnento, de reciclagem, de reutilização, de
transfonnação, de industrialização e de descarte de resíduos ou subprodúos de animais, tais como,
dentre olrtros. culumes e graxarias.

§ 3" E vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento das

atividades e dos serviços essenciais de que trata este Decreto.

§ 4"As autoridades municipais não poderão determinar o fechamento de agências bancárias, desde
que estas adotem as providências necessárias para garantir um distanciamento interpessoal mÍnimo
de dois rnetros enüe seus clientes, obsenem as rnedidas de que tratam os incisos I, II, III, IV, V,
IX, XII, XIII, XIV e XV do art. 4' deste Decreto; assegrrem a utilização pelos funcionários
encarregados de atendimento direto ao público do uso de Equiparnento de Proteção lldividual
EPI adequado; bem como estabeleçam horários, agendamentos otr setores exclusivos para atender
os clientes corn idade igtnl ou superior a sesse ta anos e aqueles de grupos de risco, conforme
autodeclaração.

§ 5" Ern caso de não atendirnento do inciso XXX, os hóspedes teÍão o prazo de duas horas para
deixar o estabelecimento.

Seção XII
Das atividades essenciais ao transporte de carga de bens essenciais

Art. 16. As autoridades municipais nâo poderâo determinar o fecharnento dos servigos de
manutenção, de reparos ou de consertos de veiculos, de ecluiparnentos e de pneunuiticos, bem
como serviços dedicados à cornercializaçào, distribuição e fornecimento de peças, combustíveis,
alimentação e hospedagern â transportadores de cargas e de passageiros, desde que observâdas, no
que couber, as medidas de que trata o art. 4o deste Decreto.

CAPÍTULO ]I
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÀO PÚBLICA

MUNICIPAL

Art. 17. Os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta e indireta deverão
adotar, para fins de prevenqão da trarsmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), as firedidas
determinadas neste Decreto, ern especial as de que trata este capítulo.
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Seção I
Do atendimento ao púrblico

Art. 18. Os órgãos e as entidades da adminrsfração pública municipal direla e indireta deverào
limitar o atendirnento prcsencial ao pirblico apenas aos serviços essenciais, observada a
manutenção do serviço público, preferencialmente por meio de tecnologias que permitam a sua
realização à distância.

Seção Il
Da aplicação de quâÍentena aôs agentes pÍrblicos

Alt. 19. Os Secretá ios Mmricipais e os Dirigentes máximos das entidades da adrninistração
pública rnunicipal direta e indireta deverão, no âmbito de suas competências:

I - adotar as providências necessáLrias para que todos os agentes pÍrblicos, remunerados ou não, que
rnantenham ou não r,'ínculo com a administraçào pública municipal, bem como membros de
colegiado, estagiri,rios ou ernpregados de prestadoras de serviços informem, antes de retofllar ao
trabalho, as localidades que visitou, apresentando documentos comprobatórios da viagem;

II - deterrninar o afastamento, imediatarnente, om qlnrentena, independentemente de sintomas,
pelo prazo rnínimo de quatorze dias, das atiüdades em que haja contato com outros servidores ou
com o público toclos os agentes, servidores e empregados priblicos, membros de conselho,
estagiários e colaboradores que Íegressarem de localidades em que haja transmissão comunitaria
do COVID-l9, conforme boletim epidemiológico da Secreta.ria da SaÍLde, bem couro aqueles que
teúam contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado;

III - determinar o afastamento, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze
dias, das atividades em que haja contato com outros servidores ou corn o público todos os agentes,
servidores e empregados piúlicos, membros de conselho, estagiários e colaboradores que
apresentem sintomas de contaminaçâo pelo COVID-I9.

Seção III
Do regime de trabalho dos servidores, empregados piúlicos e estagiários

Art. 20. Os Secrelários Mutticipais e os Dirigentes máximos das entidades da adrninistração
pública municipal direta e indireta adotarão, para fins de prevenção da transmissão do COVID-I9
(novo Coronavírus), as providências necessárias para, no ârnbito de suas competências:

I estabelecer que os servidores desempenheur suas atribuições em domicílio, em regiue
excepeional de teletrabalho, na rnedida do possível e sem prejuízo ao serviço púrblico;
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II - organizar, para aqueles servidores ou empregados públicos a qrrc não se faz possível a
aplicação do disposto no inciso I deste artigo, bem como para os estagiários, escalas com o
revezamento de suas jornadas de h'abalho, seupre que possível, dispensando-os, se necessário, do
comparecimento presencial, sem prejuízo de suas remuneraçôes ou bo'lsas-auxílio;

Parágrafo único. O disposto no inciso I do "caput" deste artigo será obrigatório para os

servidores:

I - com idade igual ou superior a 60 anos, exceto nos casos em que o regime de teleüabalho não

seja possível em decorrência das especií'rci<lades clas atribuições, bem como nos casos dos
servidores com atuaçâo nas rireas da Saírde, Segurança Púb1ica e DeÍ'esa Agropecuár'ia,

II - gestartes;

III - portadores de doenças respiratórias ou imunodepressoras;

lV - portadores de doenças que, por recomendação médica especifica, devatn ficar afastados do
trabalho durante o período de emergência de que trata este Decreto.

Seção IV
Da srispensão de eventos e viagens

Art.21. Ficam suspensas as âtividades presenciais cle capacitação, de treinamento ou de eventos
coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta
que impliquem a aglorneração de pessoas, bem como a participação de serudores e ernpregados
públicos eln eventos ou em viagens intemacionais ou interestaduais.

Parágrafo único. Eventuais exceções à norrna de que trata o "caput" cleste artigo deverào ser
avaliados e autorizados pelo Governador do Estado.

Seçâo V
Das reuniões

Art. 22, As reuniões de trabalho, sessões de conselhos e ouÍas atividades que envolvam
aglomelações de pessoas deverão ser realizadas, na rnedida do possivel, sem presenga fisica,
mediante o uso por rneio de tecnologias que permitam a sua realização à distância.

Seção VI
Da vedação de crculação de processos fisicos
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Seção VII
Do pontô

Art. 23. Fica dispensada a *ilização do regisúo dô ponto, devendo ser realizada a aferição da
efetividade por outÍo meio eficaz de acordo com as orientações definidas no âmbito de cada órgão
ou entidade da administração pública rnunicipal direta e indireta.

Seçâo VIII
Da convocaçâo de servidores públicos

Art. 24. Ficarn suspensas, excepcional e temporariamente, as férias e as licençâs prêmio, em
especial, dos servidores com atuação nas áreas da Saúde, Segurança Pública e Defesa
Agropecuiiria. os quais ficam convocados paÍa atuar conforme as orientações dos Secretá,rtos

Municipais das respectivas Pastas,

Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos servidores, empregados
ou militares:

I gestantes;

II - poÍadores de doenças respiratórias ou irmrnodepressoras, deüdamente comprovadas.

Art. 25. Ficam os Secretários Municipais e os Dirigentes Máximos das entidades da administração
pública municipal direta e indireta autorizados a convocar os servidores cujas funções sejam
consideradas essenciais para o curnprimento do disposto neste Docreto, especialmente aqueles
com atribuigões de fiscalização e de perícia médica, dentre outros, para atuar de acordo com as

escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.

Seção IX
Dos prestadores de serviço terceirizados

Art.26. Os Secretiírios Municipais e os Dirigentes máximos das entidades da administração
pública estadual direta e indireta adotarão, para Íins de prevenção da transmissão do COVID-I9
(novo Coronavírus), as providências necessárias para, no âmbito de suas competências:

/
/ ,rel-eitura Municipal de Tavares

/ Rua Abílio Vieira Paiva, 228- Centro - Tavares 96290-000
'l - cNPJ: 884270 r8iooo1-15,(-\l\À"-)l\ / §\\ I\(^\ I



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

I - determinar que as empresas prestadoras de serviços terceirizados procedam ao levantamento de
quais são os seus empregados que se encontÍam no gnrpo risco para avaliação da necessidade de
haver snspensão ou a substituição temporiiria na prestação dos serviços tlesses terceirizados;

II - estabelecer, mediante avaliação das peculiaridades de cada atividade e da ditninuição do fluxo
dos respectivos servidores pelas medidas emergenciais de prevenção da transmissào do COVID-
19 (teletrabalho e revezamento), observadas as necessidades do serviço público, a implantação de
revezamento de turno ou a redução dos sewiços prestados pelas empresas terceirizadas ou, ainda,
a redução dos postos de trabalho dos contratos de prestação de serviço, limitadamente ao prazo
que perdurarem as medidas emergenciais, câso em que deverá ser comunicada a empresa da
decisão, bem como da redução do valor proporciona'l aos custos do vale-transpoúe e auxílio
alimentação que nâo serão por ela suportados.

Seção X
Das demais medidas de prevenção no âmbito da administração pública municipal

Art.27. Os óÍgãos e as entidades da administração pÍrbl:ica municipal direta e indireta deverão
adotar, para fins de prevenção da transmissão do COMD-19 (novo Coronavírus), as seguintes
medidas:

I - manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas, sempre que
possíve1;

II - lirnpar e desinfetar objetos e superficies tocados com fiequência;

III - evitar aglomerações e a circulação desnecessiíria de servidores;

IV - vedar a realização de quaisquer eventos;

CAPITULO III
DA SUSPENSÃO DE PRAZOS E PRORROGAÇÃO Og CONTRATOS E OUTROS

INSTRUMENTOS

Seção I
Da suspensão dos prazos de defesa e recursais

Prefeitura Mtrnicipal de Tavares
Rua Abilio Vieira Paiva, 228- Centro - Tãvares - 96290-000

CNPJ: 8842701 8/0001- 1 s\/ nN

\\.
\\



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Art. 28- Ficam suspensos, excepcional e temporariaúente, os prazos de defesa e os pr.üos
recursais no âmbito dos processos da adrninistração pública municipal direta e indireta,

Seçào II
Dos Alvarás de Prevenção e Proteção contra Lrcêndios - APPCI

Art. 29. Os Alvarás de Prevenção e Proteção Contra Incêndios - APPCI que vencerern nos
próximos noventa dias serão considerados renovados automaticamente até a data 19 de junho de

2020, dispensada, para tanto, a emissão de novo documento de Alvará, devendo ser rnantidas ern
plenas condições de funcionamento e manutenção todas as medidas de segurança contra incêndio
já exigidas.

Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo não se aplica aos APPCI de eventos
temporários, exceto às instalações e constÍuções provisórias destinadas ao atendimento de
emergência em decorrência do COVID-I9 (novo Coronavirus).

Seção III
Dos prazos dos convênios, das parcerias e dos instrumentos congêneres

Art. 30. Os convênios, as parcerias e os instrulnentos congêneres firmados pela administração
píúlica municipal, na condição de proponente, ficam prorrogados, de ofício, salvo manifestação
contrária do Secretário Municipal responsável por seu acompanhamento e fiscalização.

Seção IV
I)os contratos de bers e de serviços de saúde

Art.3[. Os contratos de prestação de serviços hospitalares e anbulatoriais e contratos parâ a
aquisição de medicamettos e de assemelhados, ou de locaçào de veículos, vigilância, dentre
outÍos na área da saÍrde, cujo prazo de vigência expl'ar até 31 de julho de 2020, poderão ser
pronogados até .30 de setembro de 2020, por tenno aditivo que poderá abarcar mais de um

CAPITULO ry
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DAS MEDIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUMCIPAL DA SAÚDE

Art. 32. Ficam arúorizados os órgãos da Secretaria da Saúde a, limitadamente ao índispensáve1 à
promoção e à preservação da saúde pública no enfientarnento à epidemia causada pelo COVID-I9
(novo Coronavírus), rnediante ato fundamentado do Secretilrio Municipal de Saúde, observados os
demais requisitos legais:

I - requisitar bens ou serviços de pessoas nahrrais e jurídicas, em especial de médicos e outlos
profissionais da sairde e de fonoecedores de equipamentos de proteçãô individual (EPI),
medicamentos, leitos de UTI, produtos de limpeza, dentre ouh'os que se fizerem necessários;

II - adquirir bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfientamento da emergência de
saÍrde pirblica decorrente do COVID-l9 (novo Coronavírus), medíante dispensa de licitação,
observado o disposto no art. 4o da Lei Federal n" 13.979. de 6 de fevereío de 2020;

§ I " Na hipótese do inciso I deste artigo, será assegurado o pagamento posterior de justa
indenização.

§ 2' Ficarn convocados todos os profissionais da saúde, servidores ou empregados da
adminishaçào pública municipal, bem como os prestadores de sewiços de saúde, em especial
aqueles com atuação nas áreas vitais de atendirnento à população, para o cumprimento das escalas
estabelecidas pelas respectivas chefias, de acordo com as determinagões dos órgãos da Secretaria
da Sairde;

§ 3" O Secretario Municipal de Saírde e seus súordinados que exerçarn funções de direçào e

chefia deverão adotar as providências necessárias para determinar o irnediato cumprimento pelos
profissionais convocados, nos teflnos do § 2", das escalas estabelecidas, sob pena da aptcaçâo das

sanções, administrativas e crirninais, decorentes de descumprimento de dever firncional e

abandono de cargo.

§ 4" Sempre que necessário, a Secretaria da Saúde solicitará o au>rílio de força policial para o
curnprimento do disposto no inciso I do caput deste artigo.

CAPiTULO V
EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA FISCALIZAÇÃO SANITÁNTA T.

CORRELATAS
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Art. 33. Os Departamentos de Fiscalização no âmbito municipal, na esfera de suas competências,
deverão adotar as medidas necessárias para a prevenção e o enfr'entamento à epidemra causada
pelo COVIDI9 (novo Coronavírus), em especial:

I - proceder a devida fiscalização, los termos das diretnzes versadas nos progmmas estadual e
rnunicipal de açôes de prerenção e cornbate ao COVID-19, acerca do cumprimento das proibições
e das detenninações estabelecidas neste Dacíeto;

II - determrnar aos operadores do sistema de mobilidade, aos concessionários e permissionários
do transporle coletivo e seletivo por lotação, bem corro a todos os responsáveis por veículos do
transporte coletivo e indiüdual, público e privado, de passageiros, inclusive os de aplicativos, a
adoção, no rnínimo, das medidas estabelecidas nos artigos l2 e l3 deste Decretol

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÔES FINAIS

Seção I
Das disposições gerais

Art. 34. Os Secretarios Municipais e os Dirigentes Máximos dos órgãos e das entidades da
administração pública rnunicipal direta e indileta deverão adotar as proüdências necessárias ao
crunpritrento do estabelecido neste Decreto, bem como para emitir as normas complementares que
se façam necessárias, no âmbito de suas competências.

Art. 35. Será considerada falta justiÍicada ao serviço público ou à atiüdade laboral privada o
período de ausência decorente das medidas de que Íata o art. 3" da Lei Federal n' 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020. Parágrafo único. O disposto no "caput" não se aplica aos serüdores com
ahraçào nas áreas da Saúde e Defesa Agropecuiiria.

Seção II
Dos sirtomas de contaminação pelo COVID- 19

tut. 36. sintomas de contaminação pclo COVID-Iq (novo Coronavírus), para os
Íins do disposto Decreto. a apresentação de febre, de tosse, de dificúdade para respirar, de

de congestão lasal ou conjuntival, de dificuldade para
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gaÍganta, de coriza, saturação de 02 < 95Yo, de sinais de cianose, de batimento de asa de nariz, de
tiragein intercost-al e de dispneia.

Seçào trI
Da suspensão da elicácia das rnedidas municipais

Art. 37. Fica suspensa a eficácia das detenninações municipais, anteriormente publicadas, que

conflitem coln as nonnas estabelecidas neste Decreto.

Seção IV
Dos prazos das medidas sanitarias

Art. 38. Todas as medidas estabelecidas neste Decreto ügoraÍão aÍé o dia3010412020, exceto:

I - o fechamento dos estabelecimentos comerciais, de que trata o alt. 5" deste Decreto, que

vigorará até o dia 15 de abril de 2020, podendo ser reavaliado neste decurso de tempo;

Il - a convocação de seruidores pirblicos, de que tratam os artigos 24 e 25 deste Decreto, que

vigorar'á até o dia 15 de maio de 2020;

lll - as medidas com prazo especificamente estabelecido nos dispositivos deste Decreto.

Seção V
Das sanções

Art. 39. Conforrne disposto no art. 46 do Decreto Estadual n' 55,154, de 01 de Abril de 2020,
constitui crime, nos termos do disposto no aft. 268 do Código Penal, infringir determinação do
Poder húlico destinada a irnpedir introdução ou propagaçâo de doença contagiosa.

Seção VI
Das disposições finais

Art.40. Os casos omissos e as eventuais excegões à aplicação deste Decreto serão definidos pelo
Poder Executivo de Tavares.

Art. 41. Estl Decreto entra em vigor na data de sua publicaçào, ficando revogados os Decretos no

Prefeitum Municipal de Tavares
Rua Abilio Vieira Paiva, 228- Centro - 'l avmes - 96290-000

CNPJ: 88427018/0001 -15

de março de 2020" 5.697. de 19 de rnalço de 2020, 5.678, de l9 de março de5.693, de



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

5.702, de 20 de rnarço de 2020,5.703, de 20 de março de 2020, 5.704, de 23 de março de 2020,
5,705, de 25 de rnarço de2020,5.707,de27 de março de 2020,5.708, de 27 de março de 2020,

Tavares 02 de abril de 2020.
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