
PREFEITURA MUNIC]PAL DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO N'. 5708
DE27 DE MARÇO DE 2020.

ALTERA OS
5.70312020 e

DECRETOS 5.702t2020,
5.70412020., RATIFICA

DECLARAÇAO DE ESTADO DE
CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO
DE TAVARES E DISPÔE SOBRE NOVAS
MEDIDAS PARA O ENFRENTAMENTO DA
EMERGÊNCIA DE SAUDE PUBLICA DE
IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DE
CORRENTE DO SURTO EPIDÊMICO DE
coRoNAvÍnus lcovrD-l 9).

GARDEL MACHADO OE AnaÚJO, Prefeito Municipal de Tavares, oo uso de suas

atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do estado, garaatido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitrário às ações e serviços para sua promoção, Foteção e recuperação' na forma
do artigo 196 da Constituição da República;

Considerando a emergência em saúde pública de importância nacional declarada pela
Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2O20, em razão do novo coronavírus
(coVrD-r9);

Considerando a Lei Nacional n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

Considerando a Portaria no 188, de 4 de fevereiro de 2020, que " Declara Emergência em
Saúde Pública de importáncia Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo
novo coronavírus (20 1 9-nCoV)",

Considerando a Portaria n' 356, de 1 1 de março de 2020, também do Ministério da Saúde,

que regulamenta e operacionaliza a Lei n' 13.79712020, estabelecendo medidas para o
enfrentamento da emergência em saúde pública;

Considerando qr-re o Estado do Rio Crandc do Sul publicor-t o Decreto n" 55.115.
março de ?020. dispondo sobrc as medidas lemporárias dc prerenção ao contágio do

âmbito estadual.
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Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle
e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da
doença no n.runicípio;

Considerando as disposições e determinações já elencadas pelos Decretos Municipais
57 02/2020 , de 20 de março de 2020 , 5 .7 03 12020, de 20 de março de 2020 e 5 .7 04/2020 de 23
cle Março de 2020,

Considerando as determinações emanadas do Decreto Estadual n" 55.149, de 26 de março de
2020, cula publicação no dia de hoje, promove alterações nas orientações inicialmente
adotadas no Decreto Estadual 55.12812020, de 19 de março de 2020 e dispondo novos
regmmentos nas medidas temporárias de prevenção ao contágio do vírus, no âmbito estadual,
em especial no que conceme aos estabelecimentos comerciais e seu funcionamento com
restrições pontuais,

DECRETA:

@l Fica decretado estado de calamidade pública no Município de Tavares, em nzáo da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do surto epidêmico de
coronavirus (COVID-19) aÍé dia 02/0412020.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorogado.

@ E.rqranto perdurar o estado de calamidade pública, tomam-se obrigatórias as medidas
excepcionais previstas neste decreto.

Capítulo I
DOS EMPREENDIMENTOS PRIVADOS

[@ Consid"ra-se como atividades e serviços privados essenciais, para fins de
aplicabilidade do inciso III do artigo 3o do Decreto Estadual no 55.128/2020:

I - farmácias;

II -clínicas de atendimento na étrea da saúde e serviços laboratoriais;

III - clínicas veterinárias em regime de emergência e para venda de rações e medicamentos;

IV - mercados, supermercados e açougues; (sendo proibido aglomeração de pessoas).

V - distribuidoras de água e gás;

VI - restaurantes, padarias e trailers; (nova redação dada pelo Decreto
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VIII - agropecuárias e demais estabelecimcntos de ven<la cle produtos para animais e

equipamentos agrícolas:

iX - boracharias e serviços de mecânica:( sendo proibido a aglomeração de pessoas).

X - bancos e instituiçôcs tinanceiras e Unidades Lotéricas: (nova redação dada pelo Ilecreto
Municipal 5.108n020)

Xl - serl iços de te leoomunicações" internet e processamento cle dados;

XII - serviços de segurar-rça privada;

Xill - sen iços de tari e de aplicativos c1c transporte de passageiros:

XIV - estação rodoviária:

XV - hotéis e pousadas, desde que respeitada a circulação e atcndimento às questões dc sairde
pirblica. para atender de Íbrma individual. profissionais do comércio, servidores. representantes
de órgãos públicos e pessoas em viagem a trabalho. devendo ter uma planilha delalhando a
finalidade e o tempo de hospcdagem.

XVI- atividades religiosas de qualquer natureza; (nova redação dada pelo Decreto
Municipal 5.108/2020)

1. § 1'Fica autorizado o funcionamento dos empreendimentos previstos neste artigo, que
poderão atender ao público nos horários previstos e dos demais estabelecimentos
comerciais e industriais existentes no município que se encontÍam regulares conforme
determinado no inciso V, do artigo 3o do Decreto Estadual 55.128/2020 e suas
alteÍações promovidas pelo Decreto Estadual 55.149i2020, devendo estes manter o
extremo rigor na adoção das medidas preventivas, à saber, adoção do sistema de
escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas para reduzir fluxo saliente
de pessoas, contatos e aglomerações de trabalhadores bem como de clientes, devendo
tomar todas as providências necessárias ao cumprimento das diretrizes sanitárias de
distanciamento interpessoal de, no minimo, dois metros, observados atentamente as
demais recomendações técnicas determinadas pelo Ministério da Saúde, Secretaria
Estadual de Saúde e/ou Secretaria Municipal de Saúcie orientando AMPLAMEN'IE
seus empregados de modo a reforçar a adoção dos cuidados com a higienização das
mãos e do ambiente de trabalho, assim como os cuidados oom a prevenção de boca e

nariz no momento de tossir ou espirrar. (nova redaçâo dada pelo Decreto Municipal
s.708/2020)

.s 2" Os estabelecimentos autorizados ao funcionamento. na lltrrma deste artigo, der,erão adotar.

[Digite aqui]
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§ 2'Os estabclecinrentos autolizacios ao Íüncionarlento. na iorma deste arligo. deverão adotar.
dc forma preferencial. o sistenra de enlrega em dc»licílio cle seus produtos. a tin de evitar. na
medida do possír-el. aglomcração de pessoas.

§ 3" Fica vedado o fechamento de templos religiosos, desde que estes obserwem. eln seus
cultos. missas ou reuniões, o limite máximo de vinte e cinoo por oento da capacidade de
assentos do local, adotem as providências elencadas no parágrafo 1" deste artigo e orientem scu
respectivo público dos cuidados que trala o referido dispositivo. (nova redação dada pelo
Decreto Municipal 5.708/2020)

§ 4o Em caso de não atenciimento do inciso XV. os hosperles terão o prazo de duas horas para
deixal o estabelecimento.

Seção I
Do Comércio e dos Sen'iços

.. Os cstabcleoimentos do coméroio e sen'iços autorizados ao luncionamento, na t-oma
do aili-qo 3o dcstc decreto. deverão adotar as seguintes mcdidas. cumulativas:

I - higienizar. a cada 3 (três) horas. durante o período de funciunamento e sernpÍe quando do
início das atividades, as superticies de toque (corrimão de escadas rolanles e cie acessos,
maçanetas. porlas. inclusive de eievadores. trinco das porlas de acesso de pessoas. carrinhos,
etc.). prel'erencialmente com áicool em gel 709/o (setenta por cento) e/ou água sanitária. bem
como conl biguanida polimérica. quadenário de amônio, pei'irxicio c1e hidrogênio. ácido
peraeétic,, rrtt u luci,lrrala nl it)a:

II - higienizar'. pref'erencialmente ap(rs cada utilização ou. no mÍrimo. a cada 3 (três) hor;rs"
duranle o período de firncionamento e seÍlpre quando clo início das atir.idades. os pisos.
paredes e Lranlieiro. preferencialmente com álcool em gel 70% (setenta por cento) e,/ou água
sanitária, bem como com biguanida polimérica. quzulenário de amônio, peróxido de
hidrogênio. ácido peracético ou glucopratamina;

III - manter à disposição e em locais eslralégicos. álcool enr gel 7lla (sctenta por cento). para
utiiização dos clientes e t-unciurários do local; e

IV - manter locais de circulação e áreas cclmuns com os sistemas de ar condicionados linrpos
(Íiltros e dutos) e. quanclo possível, manter pelo mcnos uma jturela extema aberta. contribuindo
para a rcnovação de ar.

V - tàzer a utilização. se necessário, do uso de senhas ou outrLr sistemâ eficaz, a fim de evitar a

agiomeração de pessoas dentro do estabelecimento, aguardanclo etendimento.

Efil O funcionamento das lojas dos estabelecimentos previstos no art. 3'deste
ser realizado corr equipes redr-rzidas e com rcstrição ao número de clientes

1e da aglomeração de pessoas.
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.§ 1'A lotação não poderá exceder a 5Ll7o (cincluenta por cento) cla capacidade máxima prevista
no alvará de luncionamento ou Plano de Prevenção Contra lncôndio - PPCI. bem como dc
pessc.as senladas.

"s 
2" Fica vedado o func.ionamenlo de brinquedotecas, espaços kids. playgrounds, e espaços de

jogos, eventualmente existentes nestes eslatrelecimentos.

Seção II

Dos Restaurantes, padarias e trailers

. l'. Os estabelecimentos restaurantes, paclarias e trailers deverão adolar as seguintcs
medidas, cumulativas: (nova redação dada pelo Decreto Municipal 5.708/2020)

I - higienizar. após cada uso. durante o período de tuncionamento e sempre quando do inicio
das atividades, as superlicies de toque (cadeiras. maçânctas, cardlipios, mesas e bancadas),
preferencialmente cor.n álcool em gel 70% (setenta por cenb);

II - higienizar. prel'erencialmente após cada utilização ou. no mínimo. a cada 3 (três) horas.

durante o períoclo de funcionamenlo e sempre quando do início das atividades, os pisos.
paredes e lbrro, preferencialmente com água sanitária, bem conio com peróxido de hidrogônio
ou ácido peracético;

III - higienizar, a cada 3 (três) horas. durante o período de Íunçionamento e sempre qLrando do

início das atividades. os pisos, parecles, foro e banheiro. prel'erencialmente com água sanitária.
bem como com peróxido de hidrogônio ou ácido peracético;

IV - manter à disposição, na entrada no estabelecimento e em lugar estratógico, ák:ool em gel

709i, (setenta por cento), para utilização dos clientes e tirncionários do local;

V - dispor de protetor salivar eficiente nos serviços que trabalhanl conr buflfet:

Vl - manter locais de circulação e áreas comuns com os sistcmas de ar condicionados limpor
(Íiltros e dr"rtos) e. obrigatorianrente. lnanter pelo menos uma jarnela extema abefia orL clualquer

outra aberlura, contribuindo para a renovaçâo de ar;

VII - manter disponivel kit completo de higiene de màos nos sanitários de clientes e

tirncionários. utilizando saboneÍe líquido, álcool enr gel 70% (setenta por cento) e toalhas de
papel não recicladot

Vll[ - rnantel os talheres
contaminaçào cmzada;

higienizados e devidar.nente individualizados de forma a erirar a

IX - diminuir o de nresas no estabelecimenlo de forma a aumentar a
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mesmas, diminuindo o nútlero de pessoas no local e buscando guardar a distâncja mínima
rccomendada de 2 m (dois metros) linearcs entre os consumidores;

X - lazer a utilização, se necessário. do uso de senhas ou outro sistema eficaz, a firn de evitar a
aglomeração cle pessoas dentro do cstabelecimento, aguatdando mcsa.

Pará_qralb único. A lotação Ílão podelá exceder a 50% (cinquenta por cenlo) da capacidade
máxima prevista no alvará de funcionamento ou PPCI. bem corno de pessoas sentadas.

Capítulo II

DÀS RESTRTÇÕES lnVsNrOS E ATTVTDADES
EM LOCAIS PÚBLICOS OU DE USO PÚBLICO

Seção I
Dos Eventos

fiffi Eica cancelado todo e qualquer evento rea]izado em local fechado, independentemente
da sua característica, condições ambientais, tipo do público, duração, tipo e modalidade do
evento.

flffil Ficam cancelados os eventos realizados em loca] aberto.

@ fi"u vedada a expedição de novos alvarás de autorização paÍa eventos temporários,
durante o período de duração do estado de calamidade pública.

Seção Il

Dos Velórios

@ rica limitado o acesso de pessoas a velórios e afins a 30yo (tÍinta, por cento) da
capacidade rnáxima prevista no alr,ará de luncionamento ou PPCI.

Seção tl

Das Igrejas, Templos e Celebrações Ileligiosas

Stt Fi"u- autorizados os encontÍos em igrejas, templo e demais estabelecimentos
- religiosos, de qualquer doutrina, lé ou ctedo, respeitando-se o limite máximo de vinte e cinco

poÍ cento da capacidade de assentos do local e adotem as providências elencadas no
pdmeilo do artigo 3o deste decreto e orientem seu Íespectivo público dos cuidados
referido dispositivo. (nova redação dada pelo Decreto Municipal 5,70812024)
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Capítulo III
DA MOBILIDADE URBANA

@l O sistema de mobilidade urbana operado pelo transporte coletivo urbano, o traÍrsporte
privado, o transporte seletivo por lotação, transporte individual público ou privado de
passageiros, adotará medidas de higienização e ventilação nos veículos por intermódio da
abertura de janelas, conforme segue:

I - higienizar superficies de contato (direção, bancos. maçanetas, painel de controle, podas,
catraca, corrimão, barras de apoio, etc.) com álcool líqwido 70Yo (setenta por cento) a cada
viagem no transporte individual e diariamente no coletivo;

II - manter à disposição, se possível, na entrada e saída do veículo, álcoo1 em ge1 700á (setenta
por cento), para uÍilizaçáo dos clientes e funcionários do local.

§ 1" Para manter o ambiente arejado, o transporte deverá circular com janelas abertas.

§ 2'No caso da impossibilidade de abrir janelas, deve manter o sistema de ar condicionado
higienizado.

fiffi fi"u determinada a fixaçâo de informações sanitárias visíveis sobre higienização e

cuidados com a prevenção do COVID-l9.

fiffi rica recomendado aos usuários de todos os modais de transporte remunerado de
passageiros, antes e durante a utilização dos veícu1os, a adoção das medidas de higienização e
de etiqueta respiratória recomendadas pelos órgãos de saúde, em especial:

I - higienizar as mãos antes e após a reaTizaçáo de viagem nos veículos hansporte remunerado
passageiros;

II - evirar o contato desnecessário com as diversas par1es do veícdo;

lll - proteger boc'a e nariz ao tossir e espinar. úilizando lenço ou a dobra clo cotovelo. crn
respeito à tripulação e aos demais usuários e de modo a evitar a disseminação de enÍ-ermidades,

IV - utilizar preferencialmente o cartão de bilhetagem eletrônica (ônibus e lotação) e carlões de

crédito e débittr (táxi) corno rneio dc pagamento, evitando a utilização de dinheiro em espécie"

Seção I

Do Transporte Coletivo Urbano, Metropolilano
e do Trânsporte Seletivo

de

ffi! or ,"í"ulos do transporte coletivo uÍbano devetão adotar as segúntes
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I - circulação dos veiculos com as janelas e alçapões de teto aberlos:

Il - utilização preferencial, para a execução do transporte e moütagem t1a tabela horár'ia. dos
veículos que possuan^ janelas passíveis de aberlura (anelas não iacradas). utilizando os demais
veículos aperlas em caso de necessidade e pala llns de atendimento pleno da programaçâo de
viagens;
Ill - instrução e orientação de seus motoristas e cobradores. de rnodo a reÍbrçar a imporlância c
a necessidade:

a) da adoçào de cuidados pessoais. sobreturlo da lavagenr as mãos ao hm r1e cada viagenr
realizada, da utilização dc produtos assépticos durante a viagem - álcool em gel 70% (setenln
por cento) - e da obsen'ância dir etiqueta respiratória:

b) da n.ranutenção da lin.rpeza tlo veícuios. e

c) do nrocio correlo de relacionamento com os usuários no período de calarnidade de saúile
pública clecorrente do COVlD-19.

IV - reaiização de limpeza minuciosa ciiária no retomo do veículo para a garagem, coltl
utilização de produtos detern.rinados pela SecÍetaria N4unicipal de Saírde (SNIS) quc impeçam a
propagação clo r,írus - álcool liquido 70% (setenta por cento). sohLção de água sanitária.
quatemáricr de arnônio. biguanida ou glucoprotamina:

V - realizaçãrl de manutenção e linrpeza dos eqtripamentos de proteção de al renovár,cl dos
veícrúos. con.r a substituição dos respectivos Íiltros;

Vl - orier.rtação dos usuários. nrediante a divulgação de inÍ'ormativos na parte interna dos
veíclúos. abordando a eliqueta respiratória, c na parte extema. abordando instruções gerais
sobre conclutas ocdas c cnatlas para reduzir o conlágio do COVID- I9.

[@ Fica recomendado às empresas de trarsporte coletivo por ônibus do município:

I - a realização de limpeza rápida dos pontos de contato cot'r1 as mãos dos usuários, concr
roleta, bancos, balaústres. pega-mão. oorr:imão e apoios em geral. a ser realizada sernpre quc
possível e. no mínimo, ao témino dc cada I iagem:

Il - a retirada, da sscala de trabalho. dos motoristas, co[rradoÍes e ilscais que se encortre]n
inseúos nos gn-rpos de lisco identiÍicados pelos órgãos de saúde, tais oolno:

a) maiores de 60 (sesscnta) anos de idade;

b) doentes crônicos. conto carrlíacos. dirúéticos. doentes renais cr'ônicos. doentes
crônicos, transplantados. portadores de doenç:rs tÍatados com medicamenlos
e quimioterápicos, etc.
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Ill - a disponibilização. na entrada e saída do reículo. de dispensadores de álcool en, gel 7070
(setenta por cento), paÍa utilização dos usuários.

Parágraf'o irnico. Para lins de cumprimento da tabela horária no transpofie coletivo por ônibus
e permissionárias do transporte seletivo por lotação. o órgão de fiscalização do Mr"micipio
obsen,alá toler'ância temporal. na hipótese de limpeza eletivamente compror.acla pelas
transpofiadoras. nos tennos do inc. I deste artigo.

@ Fi"u urrtorizado e recomendado iàs concessionárias do transporte coletivo por ônibus a
realização de viagens somente corn passageiro sentados nos veículos.

[ffil fi"u recomendado aos usuários inseridos nos grupos de risco identifrcados pelos
órgãos de saírde, assim entendidos aqueles refelidos nas alíneas do inciso II do art. 17 deste
Decreto, que organizem seus horários de deslooamento de forma a evitar a ulilizaçãri do
transporte coletivo por ônibus e do tÍansporte seietivo por lolação nos seguintes horários,
considerando a maior concenlraçào de pessoas nos veículos:

I - das 6 (seis) às 9 (nove) horas;

I1 - das 16 (dezesseis) às l9 (dezenove) horas.

Seção il

Do Transpofie individr:al Público ou Privado

ME O* veículos do transporte intlividual público ou privado de passageiros, executado no
território do Município. dcvcrão obsen,ar:

I - a higienização das mãos ao 1lm de cada viagem reaiizada. medianle ir lavagem ou a
utilização de produtos assépticos - álcool em gel 70% (selenta por cento);

ll - a higienização dos equipamentos de pagamento eletrônico (máquinas de çafião de crédito e

débito). após cada utilização;

lll - a realização tle limpeza riípida dos pontos de contato com as nrãos clos usuários, como
painel, maçanetas. bancos. pega-nrão. puxadores. cinto de segtirança e fivelas;

lV - a circüação dos i,eículos apenas com as.janelas abertas;

V - a disponibilização de produlos assópticos aos usuários - álcool em gel 70oÁ
cento).

@ fi"u recomendado aos motoristas, cobradores, Íiscais e usuiirios de
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transpofie coletivo ou individual de passageiros, antes e duran{e a utilização clos veículos. a

adoção das medidas de higienização e de etiqueta respiratória recomencladas pelos órgãos de
saÍrcle, em especial:

I - higienizar as nrãos antes e após a lealização de viagem nos veículos tÍansporte remuncradcr
de passageiros;

ll - evitar o côntalo desnecessário com as diversas parles do veícr.rlo;

111 - protcger boca e nariz ao tossir e espirar. utilizanclo lenço ou a dobra do cotovelo. elr
respeito à triprúação c ar-rs clemais usuários e de modo a evitar a disscminação de enÍ-ermidacles;

IV - utilizar prettrencialmente o sistema cle bilhetagem (ônibus c lotação) e cafiõcs de cródito c
débi1o (táxi e transpofie por aplicatir,os) como meio de pagamento. evitanelo a utilização de

dirüeiro em espécie.

Seção III

Do Transpoúe Escolar

@ficu suspensa a execução da atividade de transporte escolar, no território do
Município, pelo mesmo período de suspensão das aulas.

Capítrlo III
DAS MEDIDAS DE HIGIENIZAÇAO EM GERÂL

lfrJ,Flos órgãos e repartições públicas, os locais privados com Íluxo supeÍior a 10 (dez)
pessoas de forma simultânea, deverão adotar as seguintes medidas ao público em geral:

I - disponibilizar álcool em gel T1Yo (setenta por cento), nas suas entradas e acessos de pessoas;

e

II - disponibilizar toalhas de papel descartáve1.

Parágrafo único. Os locais com acesso disponibilizarão informações sanitarias visíveis sobre
higienização de mãos e indicmão onde é possível realizá-la.

@§ o. baúeiros públicos e os privados de uso comum, deverâo disponibilizm sabão,
sabonete dctcrgente ou similar, e toalhas de papel descartável.

§ 1" Os barüeiros deverão ser higienizados em intervalos ilc 3 (três) horas.

diutumamente de materiais c1e limpeza que evitem a propagação do COVID-19
obrigaloriamente higienizados no início e ao final clo expeclier.rte ott horários de fturci
do órgão, repaúiçào ou eslabeleciÍtrento.
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§ 20 Durante o período em que o órgão, repartição ou estabelecimento não estiver em
funcionamento, fica suspensa a periodicidade prevista no § i'deste artigo.

§f,!! fl"u- fechados os banheiros públicos que não disponibilizarem sabonete líquido ou
outra Íbrma cle higienização.

Capítulo IV
DOS SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

[ffifi la.a frrs do disposto neste decreto consideram-se serviços públicos essenciais:

I - saúde pública, serviços médicos, hospitalares e assistenciais;

II - captação, tratanento e abastecimento de água;

III - captação e tratamento de esgoto e lixo;

IV - abastecimento de energia eiétrica;

V - serviços de telefonia e intemet;

VI - serviços relacionados à política pública assistência social;

VII - serviços funerários e administração de necrópoles;

VIII - construção, conservação, sinalização e iluminação de vias públicas;

IX - vigilância e segurança pública;

X - tÍanspoúe e uso de veículos oficiais;

XI - fiscalização;

XII - dispensação de medicamentos;

XIII - transporte coletivo;

XIV - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

XV bancos, instituições financeiras e Unidades Lotéricas; (nova redação dada pelo
Municipal 5.708/2020)
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XVI - serviços externos da Secretaria Municipai de Obras Pirblicas c Serr.iços Llrbanos.
Secretaria de Agricrútura. Pesca. Pecuária e Abastecimenlo.

@§ O. titulâres dos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta deverão avaliar
a possibilidade de suspensão. redução, alLeração ou irnplementação de novas condições
temporárias na prestação e acesso. bem corlo, outras medidas, considerando a natureza do
seniço no periodo dc calamidade pública, o fluro e aglomeração de pessoas nos iocais de
trabalho. en-ritindo os regramentos internos necessários.

§ 1" Nos termos deste artigo. os servidores. cÍ-etivos ou comissionados, empregados pirblicos
ou conúatados poderão desempenhar suas atribuições em domicílio. em modalidade
excepcional rle trabalho remotô. ou por sistema de revezamento de.iornada de trabalho. no
intuito de evitar aglomerações em locais de oirculação comum, como salas. elevadores,
comedores^ auditórios. dentre outÍos, sern prej uízo ao serviço pirblico.

§ 2'Fica recorlendado que as reuniões sejam realizadas, sernpre que possível. seln presença
lí sica.

Me modalidade excepcional de trabalho remoto será obrigatória para os següntes
servidores:

[ - com idade igual ou superior a 60 (sessenta; anos" exceto nos dos senidores vinculados aos
serviços essenciais de saúde pirblica e serviços externos das Secretarias de Obras e dc
Agricultura;

II - gestaúes:

III - cloentes crônicos, como cardíacos- diabéticos. doentes renais crônicos. doentcs
respiratórios crônicos. transplantados, portadcxes de cloenças tratados conl medicamentos
imunodcpre ssot'es e quimioterápicos. etc, mediante laudo nródico.

@ Ei"u* suspensos os prazos de:

I - sindicâncias e os processos administrativos disciplinares:

It - interposição de reclamações. recul'sos administralivos e recuÍsos tributários no ân.rbito
Vlunicipal;

III - atendirrerÍo da Lei dc Ace sso à lnltrmaçào;

IV - nomeações. posses e entrada em exercício dos servidorcs cl-etivos on
convocaçires teúam sido publicadas anteriomrente a este Decreto, bem como os
validade de concursos pÍrblicos e processos seletivos ainda r igentes.
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Parágrafo único. Excetuam-se ao clisposto no inciso IV deste artigo os casos de ingresso drl
seruidores prolissionais rla saúcic e de áreas relati\,as ao atendimento da população, em caráter
de urgência. a decorrentes desta calamidade pilblica.

Seção I

Dos Serviços de Saúde Pública

flffi§ ni"am imediatamente convocados todos os profissionais da sairde, servidores ou
empregados da Administração Pública Municipal, bem como os prestadores de sewiços de
saúde, em especial aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à popuiação, para o
cumprimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.

@e Secretaria Municipal de Saúde deverá elaborar Plano de Corúingência e Ação
cluanto à epidemia de Coronavírus (COVID-19). que colrlerá. no nrínimo:

I - ptotocolo clínico para deÍinição de caso suspeito e fluro de alenclirlento nas unidades locais
do SUS;

II - nír,eis de resposta;

III - eslrr"rtura de comando das ações no N,{unicípio:

IV - mapcamcnto cla reclc SLJS. com:

a)definiçâo dos pontos de acesso dos usuár'ios de saúrde com sintomas cle casos suspeitos;

b) levantalnento de leitos lrospitalares para inlernações. bem como dos insumos e aparelhos
necessários ao atendimento dos doentes;

c) identil-rcação de tbrnecedores de bens e prestadores cle sen,iços de saitde. na região, caso
seja necessária a contrataçào complementar.

Parágraf-o único. As ações realizadas no âmbi1o do lvlunicípio seguirão. em qualquer hipótese^
as diretrizes técnicas c clinicas do " Plano de Contingência e Àção Estaclual do Itio Grandc. do
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§ 1o As ações de que tratam este artigo poderão ser realizadas por campanhas publicitiírias, em
meio eletrônico, radiofônico ou teleüsivo, bem como por meio de orientações virtuais e
remotas à população.

§ 2' Os órgãos e entidades públicos do Município difundirão, no âmbito das suas

competências, o apiicativo para celular, do Ministério da Saúde, chamado ' CORONAVÍRUS
- SUS", para utilização pela população.

[s!lÉ obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual pelos agentes de saúde,

bem como a ampliação das medidas de higiene e limpeza nas unidades de saúde, com ampla
disponibilização de áIcool gel para uso público

@ CuU" à Secretaria Municipal de Saúde estabelecer escalas d.e trabalho e horiírios de
atendimento nas unidades de saúde do Município, com fins de evitar aglomeração de pessoas e

viabilizar o cumprimento dos fluxos e protocolos clínicos de atendimento aos pacientes,

Seção II
Do Atendimento ao Público

§f,fl Fi"u- suspensas as atividades de atendimento presencial dos serviços, resguardada a
manutenção integral dos serviços essenciais previstos no artigo 26 deste decreto.

Parágrafo único. Os referidos atendimentos deverão ser reaiizados, preferencialmente, por
meio eletrônico, ou telefone, qrlando couber, podendo, excepcionalmente, se realizar através de
agendamento individual, mediante prévia arálise da necessidade pela equipe de servidores
competente.

Seção III

Dos Serviços Terceirizados e Das Parcerias

tÇ-H Os titulares dos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta que possuem
termos de parceria, bem como contratos de terceirizagão deverão avaliar, de forma permanente,
a possibilidade de suspensão, redução, alteração ou implementação de novas condições
temponirias na prestação e acesso ao serviço, bem como outras medidas, consideÍando sua
natureza no período emergencial, o fluxo e aglomemção de pessoas nos locais de atendimento,
emitindo os regramentos internos. sem prejuízo dos serviços públicos.
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Seção lV

Dos Sen iços Públicos de Assistência Social

[@ fl"um suspensas, a contar da data da publicação deste Decreto, todas as atividades
coletivas de Assistôncia Social.

§ 1" Os Centros de Refêrência de Assistência Social (CR.AS), Centros de Referênoia
fllspecializada de Assistência Social (CREAS), Centro POP. Centro l)ia ldosol e Cadastro
L.lnico para Programas Sociais do Governo I ederal tcrào suas trtividades coletivas suspensas e

o atendimento ao público restritgido pelo período da calamitlade púb1ica.

§ 2" Os atendimentos individuais serão scr realizados. preÍ-erencialmente, por meio cletrônico,
ou telelbne, quando couber. podendo, ercepcionalmente. se realizar através cle agendamento
individual, mediante prévia análise da necessiciade pelas equipes de referência I'espectivas.

§ 3" O Acolhimento Institucional de crianças. adoiescentes e adultos, Instituições de Longzr
pemanência de Idosos, Clasas I-ar de ldosos. República e Albergue manterão atendimento
inintemrpto restringindo visitas institucionais e domiciliares. conlbnne especiÍtcidade.

:: A Secretaria N{unicipal de Assistência Social organizará. no âmbilo tla Proteção
Social Básica do Sistema Unico de Assistência Social. plantão para alendimento de pcssoas e
lamilías om situação de risco ou de lulnerabilidade social decorrenles de pcrdas ou danos
causados pela ameaça de sérios padecimentos. privação de bens e de segurança material e de
agravos sociais, decorrentes da epidemia de Coronavirus (COVID- 1 9).

§ 1" Os individuos e famílias quc acessarem a assistôncia social deverão ser avaliados pelas
equipes de rcÍàrência ou, na ausôncia destas. no rnínimo por lécnicos de nii,el superior, que
podcrá realizar o atendimento de lbrma eletrônica ou por telefone. quando possír,el.

§ 2'Meclianle avaliaçâo realizada na Íbma do § 1" deste altigo. serão atendidos, por rneio tla
soncessão de beneÍlcios eventuais. aos ttsuiirios c faniílias que apresentarem riscos. perdas oir
danos decorrenles de:

I - làlta de condições c1e suprir a manutenção cotidiana. em especial alimcntaçào;

§ 3" Os benefícir:s previstos no rs 20 deste artigo poderão ser concedidos cumulati\,amen1e.
rnediante expressa maniíestaçào das equipcs de rel'erência ou" na ausência dela. de técnico de
nível superior"

@! a atuação da Seüetaria Municipal de Assistôncia Social
conjuntamente com os tÍabalhos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

@ A atuaçâo da política de Assistência Social no período da calamidade
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açôes de resposta imediata até o retorno progressivo das atividades de rotina da comunidade,
de forma a preservar a referência e continuidade do atendimento e acompaúamento dos
usuiirios e suas famílias nos respectivos servigos.

@E O Conselho Tutelar manterá plantão permanente pam atendimento de crianças e

adolescentes, visando resguardar os seus direitos.

Parágrafo único. O plantão de que tÍata este artigo poderá ser feito em regime domiciliar.

Capítulo V
DISPOSIÇÔES FINAIS

@[ apfcam-se, cumulativamente, as penalidades de multa, interdição total ou parcial da

atividade e cassação de alvará de localização e funcionamento previstas no Código de Posturas

Municipal e legislações correlatas.

EEE g- caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente Decreto,
fica autorizado, desde já, aos órgãos competentes, com objetivo de atender o interesse público
e evitar o perigo de contágio e risco coletivo, adotar todas as medidas legais cabíveis.

Parágrafo único. O cidadão pode denunciar qualquer descumprimento do Decreto, através dos
telefones (5 I ) 3674.15 1 1 ou ainda atraves do e-mail fiscalizacaotavaresrs@smail.com.

GEFERSO

Effi ar medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de
acordo com a situação epidemiológica do Município.

@!! ricam mantidas as demais disposições dos decretos n" 5.69812020, 5.702/2020,
5.703/2020,5.70412020 que não contrariam o presente decreto.

ffi! rrt" decreto entra em vigor na data de sua publicaçâo.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAVARES,

CHADO DE ARAUJO

Prefeito Municipal

LIQUE-SE

O MACHADO DE PAIVA
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