
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DECRETO NO.5,717
DE 03 DE ABRIL DE 2020.

GAR-DEL MACHADO DE
TAVARES, Estado do tuo Grande do Sul, no
lhe confere.

RETTERA A DECLARAçÃO Oe eSrnOO Oe
CALAMIDADE PUBLICA NO MUNICIPIO DE
TAVARES PARA FINS DE PREVENÇÃO E
DE ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA
CAUSADA PELO COV|D-í9 (NOVO
CORONAVíRUS), E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

ARAÚJO, PREFEITO MUMCIPAL DE
uso de suas atribuições legais que a Lei Orgânica

EM CONFORMIDAI}E COM O DECRI,TO ESTADUAL N'55.154, DE I" DE ABRIL DE
2020, reitera a declaração de estado de calamidade pública no Municipro de Tavares para fins de
preven@o e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), e dá
outras providências.

DECRETA:
Art. 1o Fica reiterado o estarlo de calamidade pública no Munioipio de Tavares, para fins de
preven@o e de enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus) declarado
por meio do Decreto Municipal no 5.702, de 20 de março de2020.

AÍt. 2" As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos deverão adotar todas as medidas e
providências necessárias para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
COVID-I9 (novo Coronavírus), observado o disposto neste Decreto.

Parágrafo único, São medidas sanitárias, de adoSo obrigatória por todos, para fins de prevenção e

de enfÍentamento à epidemia causada pelo COMD-19 (novo Coronavírus), dentre outras:
I - a observância do distanciamento social, restringindo a circula@o, as visitas e as reuniões
presenciais de qualquer tipo ao estritamente necessário;
II - a observância de cuidados pessoais, sobretudo da lavagem das mãos, antes e após a realização
de quaisquer tarefas, com a utilização de produtos assépticos, como sabão ou álcool em gel setenta
por cento, bem como da higienização" com produtos adequados,dos instÍumentos domésticos e de
trabalho;
lll - a observância de eüqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço ou lenço descaüável

Prefeitr-rra Muricipal de Tavares

Rua AbÍlio Vieira Paiva, 228- Centro - Tavares - 96290{00
CNPJ: 88427018/0001 -15

ao tossir ou espj



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAPÍTI.,,LO I
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS

Art. 3o Ficam determinadas, diante das evidências científicas e análises sobre as informações
estratégicas em saúde, limitadamente ao indispensável à promoção e à preservação da saúde
pública, com fundamento no art. 30 da Lei Federal no 73.979. de 6 de fevereiro de 2020, para fins
de prevenção e de enfÍentâmento à epldemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), em
todo o Município de Tavares, as medidas de que trata este Decreto.

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

Art. 4o São de cumprimento obrigatório por estabelecimentos comerciais previstos nas atividades e

serviços essenciais conforme artigo 15 deste Decreto, para fins de prevenção à eprdemia causada
pelo CO\4D-I 9 (novo Coronavírus), as seguintes medidas:

I - higienizar, após cada uso, durante o período de funcionamento e sempre quando do início das

atividades, as superficies de toque (mesas, equipamentos, cardápios, teclados, etc.),
preferencialmente com álcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado;

II - higienizar, preferencialmente após cada utilização ou, no mínimo, a cada três horas, durante o
período de funcionamento e sempre quando do inicio das atividades" os pisos, as paredes, os forro
e o banheiro, preferencialmente com água saniüâria ou outro produto adequado;

III - manter à disposicão dos usuários. na entrada do estabelecimento. disoenser com álcool em gel
700Á ou borifador com solucão antisseptica. assim como
visualizacão motívando à nrfti
a preveneãg-

lV - manter locais de circulaçâo e áreas comuns com os sistemas de ar condicionados limpos
(frltros e dutos) e, obrigatoriamente, manter pelo menos uma janela extema aberta ou qualquer
outra abertura, contribuindo para a renovação de ar;

V - manter disponivel "kit" completo de higiene de mãos nos sanitários de clientes e de
funcionários, utilizando sabonete líquido, álcool em gel setenta por cento e toalhas de papel não
reciclado;

Vl - manter louças e talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a evitar a

contaminação cruzada;
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VII - adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de seus funcionários;

VIII - diminuir o número de mesas ou estações de trabalho ocupadas no estabelecimento de forma
a aumentar a separação entre elas, diminuindo o número de pessoas no local e garantindo o
distanciamento interpessoal de, no mínimo, dois metros;

IX - fazer a utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eírcaz pan evitar f,las ou
aglomeração de pessoas:

X - dispor de protetor salivar eficiente nos serviços ou refertórios com sistema de "buffet";

XI - determinar a utilizâção pelos funcionários encarregados de preparar ou de servir alimentos,
bem oomo pelos que, de algum modo, desempenhem tarefas próximos aos alimentos, do uso de
Equipamento de Proteção Individual - EPI adequado;

XII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações saniárias sobre
higienização e cuidados para a prevenção do COMD-I9 (novo Coronavirus);

Xm instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais,
sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada tumo, da utilização de produtos assépticos durante
o desempeúo de suas tarefas, como álcool em gel setenta poÍ cento, da manutenção da limpeza
dos instÍumentos de trabalho, bem como do modo correto de relacionamento com o público no
período de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus);

XIV - afastar, rmediatamente, em quarentena, independentemente de sintomas,pelo prazo mínimo
de quatorze dias, das atividades em que exista contato com outros funcionários ou com o público,
todos os empregados que regressarem de localidades em que haja transmissão comuniária do
COVID-I9, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem como aqueles que
tenham contato ou convivio direto com caso suspeito ou confirmado;

XV - afastar, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze dias. das atividades
em que exista contato com outros funcionários ou com o púb1ico todos os empregados que
apresentem sintomas de contamuração pelo COVID-I9, confoffne o disposto no art. 36 deste
Decreto.

Parágrafo único. O distanciamento interpessoal minimo de dois meÍros de que trata o inciso VIII
deste artigo pode seÍ reduzido para o mínimo de um metro no caso de utihzação de Equipamentos
de Proteção Individual - EPIs - adequados para evitar contaminação e transmissão do COVID-I9
(novo Coronavirus)" devendo os estabelecimentos adotarem medidas que disciplinem e organizem
o afastamento das pessoas para evitar aglomerações em filas, como demarcar espagos com 2
metros entre os usuários.
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Seção tr
Do fechamento excepcional e temporário dos estabelecimentos comerciais

Art. 5" Fica proibida, conforme expresso no Decreto Estadual n' 55. 154, de 1'de abrll de 2020,
diante das evidências cientiÍicas e análises sobre as informações estrategicas em saúde, observado
o indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo CO\1D-l9 (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
Município de Tavares, ate o dia l5/0412020, cujas atividades não estejam caractedzadas no rol de
essenciais.

§ 1o Consideram-se estabelecimentos comerciais para os frns 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 oom grande afluxo de pessoas, permitindo
que trailers e lojas desempenhem suas atividades nas modalidades "take-away" ou teleentrega.

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

I - à abertura de estabelecimentos que desempenhem atividades consideradas essenciais conforme
o estabelecido no art. l5 deste Decreto, cujo fechamento fica vedado;

tr - à aberiura de eslabelecimentos para o desempenho de aiividarios estritamente de teleentregas e
"take-away", vedada, em qualquer caso, a aglomeração de pessoas;

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

W - aos estabelecimentos comerciais que fomeçam insumos às atividades essenciais ou à
indústria, inclusive a da construção civil, vedado, em qualquer caso, o atendimento ao público que
importe aglomeração ou grande fluxo de clientes,

V - aos estabelecimentos de prestaSo de serviços, ainda que não essenciais, que não atendam ao

público.

Seção ltr
Da proibição excepcional e temporária de reuniões, eventos e cultos

Art. 6o Fica proibida, diante das evidêncras cientificas e análises sobre as informações estrategicas
em saúde, observado o indispensável à promoção e à preservação da saúde pública, para fins de

prevenção e de enfientamerto à epidemia causada pelo CO\aID-I9 (novo Coronavirus), oom
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fundamento no art. 3o da Lei Federal n' 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, em todo o Município de
Tavares, a realizaçáo de eventos e de reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado,
com exceção de missas e cultos que serão permitidos somente se observados o espaçamento
interpessoal, de no mínimo, dois metros por participante no ambiente, não sendo regra geral o
quantitativo máximo de até 30 pessoas mas sim deverá ser racionalizada a capacidade que o
ambiente suporta para garantir o requisito mínrrno de distanciamento dois metros suprareferido.

Seção IV
Da suspensão excepcional e temporária das aulas. cursos e treinamentos presenciais

Art. 7'Ficam suspensas até dia 30 de abril de 2020, dia:rte das evidências científicas e análises
sobre as informações estÍatégicas em saúde, observado o indispensâvel à promoção e à
preservação da saúde pública, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo
CO\alD-ig (novo Coronavírus), com fundamento no art. 3o da Lei Federal n" 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, as aulas, cursos e tÍeinamentos presenciais em todas as escolas municipais, bem
como em estabelecimentos educativos, de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças, incluidas
as creches, pré-escolas e espaços de recreação, assim como as atividades desenvolvidas pela
Associação de Pars e Amigos dos Excepcionais (APAE) situadas em todo o Município de Tavares.

Parágrafo único. A Secretaria de Educação estabelecerá, no âmbito das escolas públicas
municipais, plano de ensino e medidas necessárias para o cumprimento das medidas de prevençâo
da transmissão do CO\TD-19 (novo Coronavírus) determinadas neste Decreto.

Seção V
Da interdição excepcional e temporária das praias

Art. 8' Fica determinada, diante das evidências científicas e análises sobre as informações
estÍatégicas em saúde, observado o indispensável à promoção e à preservagão da saúde pública,
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo COMD-l9 (novo
Coronavírus), com fundamento no art. 3o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a
interdiSo, excepcional e temporána, de todas as praias e águas intemas do Município de Tavares.

Parágrafo único. Entende-se por praia, para os fins do disposto no "caput" deste artigo, a área
coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subsequente de material
detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação
natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema.

Seção \t
Das lojas de conveniênoia

Art. 9" As lojas de conveniência dos postos de combustivel poderão funcionar, em todo o
municipio, vedadas a abertura aos domingos e a aglomera$o de pessoas nos espaços de circulação

e dependências clos postos de combustíveis e suas lojas.
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Seção VII
Do atendimento exclusivo para grupos de risco

Art. 10. Os estabelecimentos comerciais que prestam serviços essenciais, dentre eles alimentação
(Supermercados, fruteiras, restaurantes, lanchonetes, etc), saúde (farmácias, consultórios médicos
e odontológicos, etc) e outÍos que possuam similitude de atendimento ao público nos mesmos
moldes, deverão fixar horários ou setores exclusivos para atender os clientes com idade superior
ou igual a 60 anos e aqueles de grupos de risco, conforme auto declaração, evitando ao máximo a

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

Seção VItr
Da vedação de elevação de preços

Art. 1 1 . Fica proibido aos produtores e aos fornecedores de bens ou de serviços essenciars à saúde,
à higiene e à alimentação de elevar, excessivamente, o seu preço ou exigir do consumidor
vantagem manifestâmente excessiva, em decorência da epidemia causada pelo CO\.ID-I9 (novo
Coronavírus). Eventuais reajustes deverão ser fundamentados em indicadores reais do mercado e
não e deeorrência da calamidade.

Seção D(
Das medidas de prevenção ao COVID-19 no tÍansporte

Art. 1,2. Ficam esiabelecidas, para fins de prevenção à epidemia causada pelo COMD-I9 (novo
Coronavírus), as seguintes medidas, de cumprimento obrigatório por operadores do sistema de

mobilidade, concessionários e permissionários do transporte coletivo e seletivo por lotação, bem
como a todos os responúveis por veiculos do transporte coletivo e individual, público e privado,
de passageiros, inclusive os de aplicativos, quando permitido o seu funcionamento:

I - realizar limpeza minuciosa diária dos veículos com utilização de produtos que impeçam a
propagação do vírus como álcool líquido setenta por cento, solução de água sanitâria, quatemário
de amônio. biguanrda ou glucoprotamina.

ll - realizar limpeza rápida das superficies e pontos de contato com as mãos dos usuários, como
roleta, bancos, balaústres, pega-mão, corrimão e apoios em geral, com álcool líquido setenta por
cento a cada viagem no transporte individual e, no mínimo, a cada turno no ransporte coletrvo;

III - realizar limpeza rápida ccm álcool líquido setenta por cento dos equipamentos de pagamento

eletrônico (máquinas de cartão de credito e debito), após cada utilização;
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IV - disponibilizar, em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e na
saída dos veículos, de álcool em ge1 setenta por cento,

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

VI - manter higienizado o sistema de ar-condicionado;

VII - manter fixado, em local visível aos clientes e funcionários, de informações sanitárias sobre
higienrzação e cuidados para a prevenção cio COVID-19 (novo Coronavirus);

VtrI - utilizar, preferencialmente, para a execução do transporte e montagem da tabela horária"
veículos que possuam janelas passiveis de aberhrra (lanelas não lacradas), utilizando os demais
veículos apenas em caso de necessidade e para fins de atendimento pleno da programação de
viagens;
D( - instruir seus empregados acerca da obrigatoriedade da adoção de cuidados pessoais,

sobretudo da lavagem das mãos ao fim de cada viagem realnad,a, da utilização de produtos

assépticos durante a viagem, como álcool em gel setenta por cento, da manuten@o da limpeza dos

veículos, bem como do modo cometo de relacionamento com os usúrios no período de
emergência de saúde pública decorrente do COVIDl9 (novo Coronavírus).

X - afastar, imediatamente, em quarentena, independentemente de sintomas, pelo prazo minimo
de quatorze dias, das atividades em que haja contâto com outros funcionários ou com o público
todos os empregados que regressarem de localidades em que haja transmissão comunitária do
CO\,ID-19, conforme boletim epidemiológico da Secretaria tia Saúde, bem como aclueles que

tenham contato ou convívio diÍeto com caso suspeito ou confirmado;

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

apresentem sintomas de contaminação pelo COVID-19, conforme o disposto no art. 36 deste
Decreto.

Seção X
Do transpone coletivo de passageiros

Art. 13. Fica determinado que o transporte coletivo de passageiros urbano e rural, qualquer que
seja o modal, em todo o Municipio de Tavares, seja realizado sem exceder à capacidade de
passageiros sentados.

Art. 14. Fica determinado que o transpote coletivo intermunicipal de passageiros, público ou
privado, em todo o Município de Tavares, seja realizado sem exceder à metade da capacidade de
passageiros sentados.
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Seção XI
Das atividades e serviços essenciais

Art. 15. As medidas municipais para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada
pelo CO\IID-I 9 (novo Coronavirus) deverão resguardar o exercício e o funcionamento das
atividades públicas e privadas essenciais, ficando vedado o seu fechamento, na condição de que

deverão organizar e regrar o ingresso de eventuais clientes/usuários obedecendo o espaçamento
interpessoal mínimo de dois metros de acordo com o espaço fisico que sua infraestrutura dispõe.
não sendo permitido infringir estes limites sob pena de sanções administrativas como por exemplo
a cassaçào do alr ará e ainda criminais.

§ 10 São atividades públicas e pnvadas essenciais aquelas indispensáveis ao atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade, assim consideradas aquelas que, se não atendidas,
colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como:

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

II - assistência social e atendímento à população em estâdo de vulnerabilidade;

trI - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de
presos;

IV - atividades de defesa civil;

V - transporte de passageiros e de cargas, observadas as normas especificas;

VI - telecomunicagões e internet;

Vtr - serviço de "call center";

VItr - captação, tratamento e distribuição de água;

D( - captação e tratamento de esgoto e de lixo;

X - geragão, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos
para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoÍas e dos sistemas de transmissão e de
distribuição de energia, alem de produção, transporte e distribuiSo de gás natural;

XI - iluminação pública;

, transpoÍte, comercialização e entÍega, realizadas presencialmente ou
, de produtos de saúde, de higiene, de alimentos e de bebidas;
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Xlll - serviços funeráriosi

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

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;

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

XVtr - inspeção de alimentos, de produtos e de derivados de origem animal e v'egetal,

XVIII - vigilância agropecuária;

XIX - controle e frscaliza@o de tráfego;

XX - serviços de pagan,ento, de crédito e de saque e de apofte prestados pelas instituições
supervisionadas pelo Banco Centrai do Brasil, obedeçicio, quanto ao atendimento ao púbIco, o
disposto no art. 4o deste Decreto;

KXI - serviços postais;

)O(I - 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 jomais, as revistas, dentre outros;

XXIII - seniços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados "data
center" para suporte de outras atividades previstas neste Decreto;

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

XXV - atividades de fiscalização em geral, em âmbito mi.inicipal;

)O§rI - distribuição e cornercializaçã,o de combustíveis, de gás liquefeito de petróleo e de demais
derivados de petróleo;

XXVII - serviços agropecúrios, veterinários e de cuidados com animais em cativeiro;

)O(V [Il - atividades médico-pen cia is:

XXIX - produção,
refrigeração, servi

distribuição e comercializagão de equipamentos, de peças

de manutenção, conserto e reparos de aparelhos
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elevadores e de outros equipamentos essenciais ao transporte, à segurança e à saüde, bem como a
produção, à industrialização e ao transporte de cargas, em especial de alimentos, medicamentos e
de pÍodutos de higiene;

XXX - serviços de hotelaria e hospedagem, observadas as medidas de que tratam o art. 40 deste
Decreto desde que respeitando a circula@o e atendimento às questões de saúde pública, para
atender de forma individual, profissionais do comercio, servidores, representantes de órgãos
públicos e pessoas em viagem a trabalho, devendo ter uma planilha detalhando a finalidade e o
tempo de hospedagem.

X)Ofl - atividades de pesquisa, científrcas, laboratoriais ou similares, relacionadas com a
pandemia de que trata este Decreto;

XXXII - atividades de representação judicial e extrajudrcial, de assessoria e de consultoria
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à presta@o regular e tempestiva dos
serviços públicos.

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

I - atividades e serv'iços de limpeza, asseio e manutenção de equipamentos, instrumentos,
vestimentas e estabelecimentos;

ll - atividades e serriços de produção, de importaSo, de comercializa@o, de transporte, de
disponibilização, de reparo, de conserto, de substituição e de conservação de equipamentos,
implementos, maquinário ou qualquer outro tipo de instrumento, vestimentas e estabelecimentos;

III - atividades e serviços de produção, de importação, de comercializa@o, de transporte e de
disponibilização de todo e qualquer tipo de insumos, em especial os químrcos, petroquímicos e
p1ásticos;

IV - atividades e serviços de produção, de importação, de comercialização, de transporte e de
disponibilização de todo e qualquer tipo de peças para reparo, conserto, manutenção ou
conservação de equipamentos, de implementos, de maquinário ou de qualquer outro tipo de
instrumento, de vestimentas e de estabelecimentos;
V - atividades e serviços de coleta, de processamento, de reciclagem, de reutilização, de
transformação, de industrialização e de descarte de resíduos ou subprodutos de animais, tais como,
dentre outros, curtumes e graxarias.

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

Prefeitua Municipal de Tavares
Abilio Vieira Paiva, 228- Ceniro - Tavares - 96290400

CNPJ: 88427018/0001 -1 5

Rua

essenciais de que trata este Decreto.atividâdes e dos



\

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

ÉSTADO DO RIO GRANDE DO SUL

§ 4oAs autoridades municipais não pode6o determinar o fechamento de agências banciírias, desde
que estas adotem as providêncras necessárias para gaÍantir um distanciamento interpessoal mínimo
de dois metros entrc seus clientes; observem as medidas de que tratam os incisos I, tr, IIl, IV, V,
D(, )ilI, XII, XIV e XV do art. 40 deste Decreto; assegurem a utilização pelos funcionários
encarregados de atendimento direto ao público do uso de Equipamento de ProteÉo Individual -
EPI adequado; bem como estabeleçam horários, agendamentos ou setores exclusivos para atender
os clientes com idade igual ou superior a sessenta anos e aqueles de grupos de risco, conforme
autodeclaração.

§ 5o Em caso de não atendimento do inciso )OC(, os hóspedes terão o pÍazo de duas horas para
deixar o estabelecimento.

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

Art. 16. As autoridades municipais não poderão determinar o fechamento dos serviços de
manutenção, de reparos ou de consertos de veículos, de equipamentos e de pneumáticos, bem
como serviços dedicados à comercialização, distribuição e fornecimento de peças, combustíveis,
alimenta$o e hospedagem a üansportadores de cargas e de passageiros, desde que obseryadas, no
que couber, as medidas de que trata o art. 4o deste Decreto.

CAPÍTULO il
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MTINICIPAL

Art. 17. Os ôrgãos e as entidades da administração pública municipal direta e indireta deverào
adotar, para fins de prevenção da transmissão do COMD-19 (novo Coronavírus), as medidas
determinadas neste Decreto, em especial as de que trata este capítulo.

SeSo I
Do atendimento ao público

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

Seção lI
Da aplica@o de quarentena aos agentes públicos
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Art. 19. Os Secretários Municipais e os Dirigentes máximos das entidades da administra@o
pública municipal direta e indireta deverão, no âmbito de suas competências:

I - adotar as providências necessárias para que todos os agentes públicos, remunerados ou não, que
mantenham ou não vínculo com a administração pública municrpal, bem como membros de
colegiado, estagiános ou empregados de prestadoras de serviços informem, antes de retomar ao
trabalho, as localidades que visitou, apresentando documentos comprobatórios da viagem;

II - determinar o afastamento, imediatamente, em quarentena. independentemente de sintomas,
pelo prazo minimo de quatorze dias, das atividades em que haja contato com outros servidores ou
com o público todos os agentes, servidores e empregados públicos, membros de conselho,
estagiários e colaboradores que regressarem de localidades em que haja transmissão comuniária
do COMD-l9, conforme boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde, bem como aqueles que
tenham contato ou convivio direto com caso suspeito ou confirmado;

trI - determirrar o afastamento, imediatamente, em quarentena, pelo prazo mínimo de quatorze
dias, das atividades em que haja contato com outros servidores ou com o público todos os agentes,
servidores e empregados públicos, membros de conselho, estagiários e colaboradores que
apresentem sintomas de contaminação pelo COMD-I9.

Seção Itr
Do regime de trabalho dos sewidores, empregados públicos e estagiários

Art. 20. Os Secretários lvlunicrpais e os Dirigentes rnáximos das entidades da adminisiração
pública municipal drreta e indireta adotarão, para fins de prevenção da transmissão do COVID-19
(novo Coronavírus), as providências necessárias para, no âmbito de suas competências:

I - estabelecer que os servidores desempenhem suas atribuições em domicílio, em regime
excepcional de teletrabalho, na medida do possível e sem prejuízo ao serviço público;

II - organizar, para aqueles sen'idores ou empregados públicos a que não se faz possível a
aplicação do disposto no inciso I deste artigo, bem como para os estagiários, escalas com o
revezamento de suas jomadas de trabalho, sempre que possível, dispensando-os, se necessário, do
comparecimento presencral, sem prejuízo de suas remunerações ou bolsas-auxíLo;

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

I - com idade igual ou superior a 60 anos, exceto nos casos em que o regime de teletrabalho não
se.ja possível em decorrência das especificidades das atribuições, bem como nos casos dos
servidores com atuaÉo nas áreas da Saúde, Segurança Púbiica e Defesa Agropecuária,
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Ill - portadores de doenças respiratórias ou imunodepressoras;

lV - portadores de doenças que, por recomendaçào medica específica, devam ficar afastados do
trabalho durante o período de emergência de que trata este Decreto.

Seção IV
Da suspensão de eventos e viagens

Art. 21. Ficam suspensas as ativrdades presenciais de capacitaçâo, de ireinamento ou de eventos
coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta
que impliquem a aglomera@o de pessoas, bem como a participação de servidores e empregados
públicos em eventos ou em viagens internacionais ou rnterestaduais.

Parágrafo único. Eventuais exceções à norma de que trata o "caput'' deste artigo deverão ser
avaliados e autorizados pelo Govemador do Estado.

Seção V
Das reuniões

An. 22. As reuniões de trabalho, sessões de conselhos e outras atividades que envolvam
aglomerações de pessoas deverão ser realizadas, na medida do possível, sem presença fisica,
mediante o uso por meio de tecnologias que permitam a sua realização à distância.

Seção VI
Da vedação de circulação de processos fisicos

SeSo VII
Do ponto

Art. 23. Fica dispensada a utilização do registn-r do ponto, devendo ser realizada a aferição da
efetividade por outro meio eficaz de acordo com as orientações definidas no âmbito de cada órgão
ou entidade da administraSo pública municipal direta e indireta,

Art 24. Ficam
especial, dos

Seção \.III
Da convocação de servidores públicos

excepcional e temporariamente, as ferias e as licenças prêmio, em
com atuação nas áreas da Saúde, Segurança Pública e Defesa
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Agropecuária, os quais frcam convocados para atuar conforme as orientações dos Secretários
Municipais das respectivas Pastas.

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

I - gestantes;

II - portadores de doenças respiratórias ou imunodepressoras, devidamente comprovadas.

At. 25. Ficam os Secretirios Municipais e os Dirigentes Máximos das entidades da administração
pública municipal direta e indireta autorizados a convocar os servidores cqas funções sejam
consideradas essenciais para o cumprimento do disposto neste Decreto, especialmente aqueles
com atribuições de flrscalização e de perícia médica, dentre outros, para atuaÍ de acordo com as

escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.

Seção D(
Dos prestadores de serviço terceirizados

Art. 26. Os Secretários Municipais e os Dirigentes máximos das entidades da administraSo
pública estadual direta e indire+a adotarão, para fins de prevengão da transmissão do COVID-I9
(novo Coronavírus), as providências necessárias para, no âmbito de suas competências:

I determinar que as empÍesas prestadoras de serviços terceirizados procedam ao levantamento de
quais são os seus empregados que se encontram no grupo risco para avaliação da necessidade de
haver suspensão ou a substituição temporária na prestação dos serviços desses terceirizados;

II estabeleoer, mediante ava.liação das peculiaridades de cada atividade e da drminuição do fluxo
dos respectivos servídores pelas medidas emergenciais de prevenção da transmissão do COVID-
19 (teletrabalho e revezamento), observadas as necessidades do serviço público, a implantação de
revezamento de tumo ou a redução dos serviços prestados pelas empresas terceirizadas ou, ainda,
a redução dos postos de trâbâlho dos contratos de prestação de serviço, limitadamente ao prazo
que perdurarem as medidas emergenciais, caso em que deverá ser comunicada a empresa da
decisão, bem como da redução do valor proporcional aos custos do vale-transporte e auxílio
alimentação que não serão por e1a suportados.

Seção X
Das demais medidas de prevenção no ârnbito da administração pública muni
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Art. 27. Os órgãos e as entidades da administrago pública municipal direta e indireta deverão
adotar, para fins de prevenção da tÍansmissão do COMD-19 (novo Coronavírus), as seguintes
medidas:

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

tr - limpar e desinfetar ob-ietos e superfioies tocados com frequência:

III - evitar aglomerações e a circulação desnecessária de servidores,

fV - vedar a realização de quaisquer eventos;

CAPÍTULOM
DA SUSPENSÃO DE PRAZOS E PRORROGAÇÃO NT CONTN.ATOS E OUTROS

INSTRUMENTOS

Seção I
Da suspensão dos prazos de defesa e recursars

Art. 28. Ficam suspensos, excepcional e temporariamente, os prazos de defesa e os prazos
recursais no âmbito dos prooessos da administração pública municipal direta e indireta.

Seção II
Dos Alvarás de Preven@o e Proteção contra Incêndios - APPCI

Art. 29. Os Alvarás de Prevenção e Proteção Contra lncêndios - APPCI que vencerem nos
próximos noventa dias serão considerados renovados automaticamentê até a da'"a 19 de junho de
2020, dispensada, para tanto, a emissão de novo documento de Alvará, devendo ser mantidas em
plenas condições de funcionamento e maÍrutenção 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 construções provisórias destinadas ao atendimento de

emergência em decorrência do COMD-I9 (novo Coronavirus).
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Seção Itr
Dos prazos dos convênios, das parcerias e dos instrumentos congêneres

Art. 30. Os convênios, as parcerias e os instrumentos congêneres Íirmados pela admimstração
púb1ica municipal, na condição de proponente, ficam prorrogados, de oficio, salvo manifestação
contrária do Secretário Municipal responsável por seu acompanhamento e fiscalização.

Seção lV
Dos contratos de bens e de serviços de saúde

Art. 3i. Os coniràios de prestação de serviços hospiíalares e ambulatoriais e contraios para a
aquisição de medicamentos e de assemelhados, ou de locação de veículos, vigilância, dentre
outros na área da saúde, cujo prazo de vigôncia expirar até 31 de jutho de 2020, poderào ser
prorrogados até 30 de setembro de 2020, por termo aditivo que podera abarcar mais de um
contÍato.

CAPÍTLILO I-''/
DAS MEDIDAS NO ÁMBITO DA SECRETARIA MUMCIPAI DA SAÚDE

Art. 32. Ficam autorizados os órgãos da Secretaria da Saúde a, limitadamente ao indispensável à
promoção e à preserva@o da saúde pública no enfÍentamento à epidemia causada pelo COVID-19
(novo Coronavírus), mediante ato fundamentado do Secrelário Municipal de Saúde, observados os
demais requisitos legais :

I - requisitar bens ou serviços de pessoas naturais e jurídicas, em especial de médicos e outros
profissionais da saúde e de fornecedores de equipamentos de proteção individual (EPI),
medicamentos, leitos de UT! produtos de limpeza, dentre outÍos que se fizerem necessários,

tr - adquirir bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de
sair<lç pÍ-rbliça rlesorrente rlo COVID-19 (novo Coronavírus), mediante eiispensa de lioitaçâ-o,

observado o disposto no art. 4o da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020',

§ 1'Na hipótese do inciso I deste afiigo, será assegurado o pagamento posterior dejusta
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§ 2' Ficam convocados todos os profrssionais da saúde, servidores ou empregados da
administração pública municipal, bem como os prestadores de serviços de saúde, em especial
aqueles com atuação nas áreas vitais de atendimento à população, para o cumprimento das escalas
estabelecidas pelas respectivas chefias, de acordo com as determinações dos órgãos da Secretaria
da Saúde;

§ 3o O Secretario Municipal de Saúde e seus subordinados que exerçam funções de direção e

chefia deverão adotar as providências necessárias para determinar o imediato cumpÍimento pelos
profissionais convocados, nos termos do § 2o, das escalas estabelecidas, sob pena da aplica@o das

sanções, administrativas e criminais, decorrentes de descumprimento de dever funcional e

abandono de cargo.

§ 4" Sempre que necessário, a Secretaria da Saúde solicitará o auxílio de força polictal para o
cumprimento do disposto no inciso I do caput deste artigo.

CAPITIJLO V
DAS MEDTDAS EMERGENCIAJS NO ÂMBrrO DA FrS CALrZ AÇÃO SaNrrÁnrA S

CORRELATAS

Á.+ I I 11" Flanortomaarnc ,l^ Fi"-^l;-.^À^ -^ Â*kir^ *,,-i^i^.1 -. ^"f^". á^ ",,^" ^^-.^^rÀ--i."v! r,o!s'zq!sv ,"ú,r!,ps'! q! rú6 wvrr ryvr! r rlrqJ,
deverão adotar as medidas necessárias para a prevenção e o enfrentamento à epidemia causada
pelo COMD19 (novo Coronavínrs), em especial:

I - proceder a devida fiscalizaçã,o, nos termos das diretrizes versadas nos pÍogramas estadual e
municipal de ações de prevenção e combate ao COVID-I9, acerca do cumprimento das proibições
e das determinações estabelecidas neste Decreto;

II determinar aos operadores do sistema de mobilidade, aos concessionários e permissionários
do transporte coletivo e seletivo por lotação, bem como a todos os responsáveis por veículos do
transporte coletivo e individual, público e prrvado, de passageiros, inclusive os de aplicativos, a
adoção, no mínimo, das medidas estabelecidas nos artigos 12 e 13 deste Decreto;
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CAPÍTI,LO VI DAS DISPoSIÇÕES FINAIS

Seçào I

Das disposições gerais

Art. 34. tls Secretários Municipais e os Dirigentes lvláxinros dos órgàos e das entidades rla
arLuinislraçào pública municipal dreta c indrreta der'erzio adotar as providêncras necessánas ao
cunrprilncnto do cstabelecido Ilesle Decreto. bem corno para enritir as ronTlas complementares que
se Íàçanr necessárias. no aimbito cle suas cornpetêncÍas.

Art. 35. Será considerada Íalta justificada ao sen,iço púbLco ou à atividade laboral privada o
per'íodo de ausência decomelrle das medidas do ilue tlata o art. 3" da Lei Federal n' t3.979^ de ó de
Íevereiro de 2020. Parágrafb irnico. O disposto ro "caput'' nào se aplica aos scn.idores con.t
attlaçâo nâs áreas da Saírcle e Defesa Agropecuária.

Seçào II
I)os sintomas de contarninaçào pelo COVID-I9

Art. 36. Consideraru-se sintomas de conlaminaçào pelo COVID-I9 (novo Cioronavims)- para os
Íins do disposto neste Decrcio, a apresentação de lêbre, cle tosse, de dificuidade para respirar,,.le
produçào de escarro, de congestão nasal ou conjuntil'àl, de dificuldade para deglutrr" de dor de
gar!ra11ta. rle conza" saturaçrào tle 02 .:959.,i,, de sinais de cianose, de batimento de asa de nariz, de
tiragern ültercostal e de dispnera.

Seçào Ill
Da suspensão ila eÍicácia das medidas nrLrnicipais

Art. -17. Frca suspensa a eficácia das detelnrinações municipais, arteÍiornlente publicadas, qLLe

conÍlitem coln as normas eslabelecidas neste Decreto.

Seção IV
Dos prazos das rledidas sanitárias

Art. 38. Todas as rnectdas estabelecrdas neste Decreto vigorarão ate o dia 30/0:l/2020, erceto:

J o Íêchanrerrto rkrs estabelecimr-'ntos conreroiais- Lle qLre tratâ o ârt. 5' deste Decreto. que
vigorará ató o ilia 15 de abril de 2020, podendo ser reavaliado ueste decurso de ternpo:

II a conr.ocação de servidores públicos, ds que tratarn os arti.gos 24 e

vigorará ate o dia 15 de rnaio de 2020.
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III - as medidas com prazo especificamente estabelecido nos dispositivos deste Decreto.

Seção V
Das sanções

Art. 39. Conforme disposto no art. 46 do Decreto Estadual n" 55.154, de 01 de Abril de 2020,
constitui crime. nos termos do disposto no art. 268 do Código Penal. infringir determinação do
Poder Público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Seção \rI
Das disposições frnais

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

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

5.693, de 17 de março de 2020, 5.697, de 19 de março de 2020,5.678, de 19 de março de 2020,
5.102" de 20 de março de2020,5.703, de 20 de março de 2O20,5.704, de 23 de março de 202O"

de2020,5.707, de 27 de março de 2020,5.708, de 21 de março de 2020,

AVARIS, Tavares 02 de abril de 2020.

GEFERSON A}iTOMO MA

Registre-se e publique-se.
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