
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO NO 5706
DÉ27 DE MARÇO DE2020.

RATIFICA O ART.2o, § ío DO DECRETO 5705

ESTADO DE GALAMIDADE PÚBLICA E DIS.

PÔE SOBRE MEDIDAS PARA O ENFREN-

TAMENTo DA EMERGÊncla oe slúoe
púeLrcl oe rmpoRrÂNch INTERNAcTo-

NAL DEcoRRENTE Do suRTo eploÊurtco

DE coRoNevínus (covtD-íg), No MUNI-

cÍplo oe TAvARES/ RS.

O PREFEITO MUNICIPAL GARDEL MACHADO DE ARAUJO, no uso de su-

as atribuições legais, que lhe confere o art. 76 da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido

mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de do-

ença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e servi-

ços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da

Constituição da República;

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância nacional decla-

rada pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em razáo

do novo coronavírus (COVID-19);
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CONSIDERANDO a Lei Nacional no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dis-

pôe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de-

corrente do coronavÍrus responsável pelo surto de 20í 9;

CONSIDERANDO a Portaria no 188, de 4 de fevereiro de2020, que "Declara

Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência

da lnfecçáo Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV)";

CONSIDERANDO a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, também do Minis-

tério da Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei no 13.79712020, estabele-

cendo medidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública;

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto no

55.'t 15, de 13 de março de 2020, dispondo sobre as medidas temporárias de pre-

venção ao contágio do vírus, no âmbito estadual,

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de

prevenção, controle e contençáo de riscos, danos e agravos à saúde pública, a

fim de evitar a disseminação da doença no Município;

DECRETA:

Art. 1o Fica ratificado estado de calamidade pública, no Município de Tavares, em

Ezào da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente

do surto epidêmico de coronavírus (COVID-19) ate 02 de abril de 2020.

Parágrafo único. O prazo fixado no caput deste artigo poderá ser prorrogado de

acordo com a necessidade do Município de Tavares.

Art. 20 Fica determinado o fechamento de todas as unidades da Prefeitura Muni-

cipal de Tavares, inclusive os setores adminiskativos da Secretaria Mu

Saúde até o prazo fixado no artigo anterior.
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§1o. Os serviços considerados essenciais às atividades internas do Município se-

rão realizados em expediente interno, de forma escalonária, de segunda-feira à

sexta-feira das 08 às 1í:30 horas, e das 13:30 às 17 horas conforme ordem de

serviço.

§2o Os servidores sujeitos a redução de carga horária, nâo teráo prejuÍzo de seus

vencimentos.

Art.30 Em casos de urgência, as orientaçÕes e informações ao cidadão seráo da-

das via telefone, e-mail e/ou outros meios que evitem contato fÍsico direto.

Art.4o Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, tornam-se obrigatórias

as medidas excepcionais previstas nêste Decreto.

CAPÍTULO r DOS SERV|ÇOS PÚBLTCOS E DE TNTERESSE pÚBL|CO

SeÇáo I

Dos serviços essenciais

Art. 50. Para fins do disposto neste Decreto consideram-se serviços essenciais,

públicos e de interesse público:

I - saúde pública, serviços médicos, hospitalares e assisten-

ciais;

ll - os serviços de farmácias;

lll - os serviços dos Secretários Municipais, Secretários Adjun-

tos e/ou Substitutos, Subprefeitos, Procurador Geral do Município, Coor-

denador do Sistêma de Controle lnterno;

lV - todos os serviços da Secretaria Munioipal de Segurança

Pública e Trânsito;

municação;

- todos os serviços de F iscalização

(ç

e Departamento_
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- os serviços de iluminação pública;

- os serviços no Cemitério Municipal;

- os serviços de recolhimento de animais de grande porte;

- transportes de pacientes;

- recebimentos de entulhos em pontos licenciados;

Xl - os serviços de limpeza e transporte de materiais realizados

de forma mecanizada:

Parágrafo único. Além dos serviços públicos e de interesse público

relacionados neste artigo, serão considerados como essenciais também aqueles

serviços e atividades que vierem a ser declarados pelos Poderes Executivos Es-

tadual e Federal, em ato normativo próprio.

Seção ll

Da Administração Pública Direta e lndireta

Art, 60. Os titulares dos órgãos da Administração Municipal Direta e lndireta deve-

rão avaliar a possibilidade de suspensão, reduçáo, alteração ou implementação

de novas condições temporárias na prestação e acesso, bem como, outras medi-

das, considerando a natureza do serviço no período de calamidade pública, o

fluxo e aglomeraçáo de pessoas nos locais de trabalho, emitindo os regramentos

necessários.

§ 1o Nos termos deste artigo, os servidores, efetivos ou comissionados, empre-

gados públicos ou contratados que possuem infraestrutura tecnológica e de

municaçâo adequada, poderão desempenhar suas atribuições em domicílio,

modalidade excepcional de trabalho remoto, ou por sistema de

jornada de trabalho, no intuito de evitar aglomeÍações em locais de ci

VI

vI

vilt

IX

@



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

comum, como salas, corredores, auditórios, dentre outros, sem prejuízo ao servi-

ço público, mediante autorização do Prefeito Municipal ou Secretário da Pasta.

§ 20 O servidor que estiver exercendo suas atividades fora do ambiente de traba-

lho deverá permanecer acessível e disponÍvel, mantendo contatos atualizados e

ativos para garantir a comunicação imediata com o órgão nos dias e horários de

expedientes.

§ 30 As atividades desenvolvidas de forma remota serâo monitoradas pela chefia

imediata e não serão consideradas, para efeito de remuneração extra ou qual-

quer outro, como horas excedentes de trabalho.

§4o Fica recomendado que as reuniões sejam realizadas, sempre que possível,

sem presença física.

Art. 7o. A modalidade excepcional de trabalho remoto será obrigatória para os

seguintes servidores:

| - com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, exceto nos dos

servidores vinculados aos serviços essenciais de saúde pública;

ll - gestantes;

lll - doentes crônicos, como cardÍacos, diabéticos, doentes renais crô-

nicos, doentes respiratórios crônicos, transplantados, portadores de doenças tra-

tados com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos, etc.

Art.80. Os estagiários da Adminisúação Pública Municipal Direta e lndireta serão

encaminhados, sempre que possível, para trabalho domiciliar.

ParágraÍo único. Nos casos êm que não for possível o trabalho domiciliar

do estagiário, será afastado das atividades, dispensado do comparecimento no

público, sem prejuízo da bolsa-auxílio correspondente.

Art. 90, Fica dispensada a utilização da biometria para registro eletrônico da

vidade, devendo ser realizada âpenas por meio do crachá de identificação

onal ou outra forma a ser estabelecida pela chefia imediata dos órgáos ou

des públicas.
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Seção Ill

Da Suspensão dos Prazos

Art, 10. Ficam suspensos os prazos de:

- sindicâncias e os processos administrativos disciplinares;

ll - interposição de reclamaçÕes, recursos administrativos e recursos

tributários no âmbito Municipal;

lll - atendimento da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei

de Acesso à lnformação;

lV - nomeações, posses e entrada em exercício dos servidores efetivos

ou temporários, cujas convocações tenham sido publicadas anteriormente a este

Decreto, bem como os prazos de validade de concursos públicos e processos

seletivos ainda vigentes.

Parágrafo único. Excetuam-se ao disposto no inciso lV deste artigo os casos de

ingresso de servidores profissionais da saúde e de áreas relativas ao atendimento

da população, em caráter de urgência, a decorrentes desta calamidade pública.

Art.í1. A ausência do servidor em virtude destê Decreto Municipal não se-

rá considerada falta para fins do cálculo do Vale Alimêntação.

Seção lV

Da Suspensão dos Serviços

Art.í2. Os serviços extraordinários serão suspensos, com exceçáo das horas

extras realizadas por servidores que atuam nas áreas essências, desde que

torizadas pelo chefe imediato.

Art.í3. Fica suspenso os serviços terceirizados de

t4
roçada e capina
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SeÇão V

Dos Documentos

Art,14. Durante o período de emergência de saúde pública, o Departamento de

Recursos Humanos aceitará a exibição de atestados médicos por e-mail ou apli-

cativos de mensagens, sem prejuízo da entrega do original em momento posteri-

or ao período de Calamidade Pública, atendendo aos termos do Regime Jurídico

Unico.

Art.í5. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer

momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.

Art. í6. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAVARES, aos 27 do mês de
março de 2020.

de Araújo
Municipal

GeÍerson
Machado

e Projetos

de Paiva

Secretaria de


