
MUNICIPIO DE  MARIANA  PIMENTEL

Estado do Rio Grande do Sul

DECRETO N° 1.609,  DE 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

Reitera    o    estado    de    calamidade    ptlblica    no
Municipio    de    Mariana    Pimentel,    disp6e    sobre
medidas    para    prevengao    e    enfrentamento    a
epidemia causada pelo novo coronavirus (COVID-
19)    junto    a    Administragao    Pdblica    Municipal,
revoga      o      art.4°-A      do      Decreto      Municipal
n°  1.512/2021, de 01  de margo de 2021,  o Decreto
Municipal n°  1.554,  de 21  de maio de 2021,  e suas
alterag6es.

LUIZ   RENATO   MILESKI   GONCZOROSKl,   Prefeito   Municipal   de   Mariana
Pimentel,  no uso das atribui?6es que lhe confere o inciso  11  do artigo 23 e os incisos  I  e 11  do
art.  30 da Constituigao da Repdblica,  bern como o art. 66 da Lei Organica Municipal;

CONSIDERANDO  a  emergencia  em  satlde  publica  de  importancia  nacional
declarada  pela  Organizagao  Mundial  de  Saude,  em  30  de  janeiro  de  2020,  em  razao  do
COVID-19;

CONSIDERANDO que a sailde 6 direito de todos e clever do Estado, garantido
mediante politicas sociais e econ6micas que visem a redueao do risco de doenea e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitario as ae6es e servieos para sua promoeao,  protegao
e recuperaeao,  na forma do artigo 196 da Constituigao da Repdblica;

CONSIDERANDO a competencia legislativa supletiva do Municipio, nos termos
dos  incisos  I  e  11  do  art.  30  da  Constituieao  Republica,  reconhecida  pelo  Supremo  Tribunal
Federal    em    sede    de    medida    cautelar   concedida    liminarmente    na    Aeao    Direta    de
lnconstitucionalidade  n° 6.341 -DF;

CONSIDERANDO  o  paragrafo  1° do Art.  20 da  Lei  Federal  n° 8.080 de  1990,

que indica que o clever do Estado de garantir a sadde consiste na formulagao e execueao de
politicas econ6micas e sociais que visem a redueao de riscos de doeneas e de outros agravos
e no estabelecimento de condie6es que assegurem acesso universal e igualitario as ag6es e
aos servigos para a sua promoeao, proteeao e recuperaeao;

CONSIDERANDO a  Portaria  n°  188,  de 4 de fevereiro de 2020,  que "Declara
Emergencia em Satlde Ptlblica de importancia Nacional (ESPIN) em decorrencia da lnfeceao
Humana pelo COVID-19;
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CONSIDERANDO a Portaria n° 454, de 20 de margo de 2020, do Ministerio da
Sadde,  que  declara,  em todo  o territ6rio  nacional,  o  estado  de  transmissao  comunitaria  do
COVID-19";

CONSIDERANDO  o  Decreto  Estadual  n° 55.882 de  15 de  maio de  2021,  que
instituiu  o  Sistema  de Avisos,  Alerta e Ag6es  para fins  de  prevengao e  de enfrentamento  a
epidemia causada pelo COVID-19,  no ambito do Rio Grande do Sul,  e reiterou  a declaragao
de estado de calamidade pdblica em todo o territ6rio estadual;

CONSIDERANDO   as   medidas   sanitarias   estabelecidas   pela   Lei   Federal
n°  13.979/2020,  dentre  outras,  estabelece  obrigaeao  de  manter  boca  e  nariz  cobertos  por
proteeao facial em espaeo publicos e privados;

CONSIDERANDO  que  o  art.  §  70-C  da  Lei  13.979/2020,  determina  que  os
servieos publicos e atividades essenciais, cujo funcionamento devera ser resguardado quando
adotadas  as  medidas  previstas  neste  artigo,   incluem  os  relacionados  ao  atendimento  a
mulheres em situagao de violencia domestica e familiar,  nos termos da Lei n°  11.340, de 7 de
agosto de 2006,  a crianeas,  a adolescentes,  a pessoas idosas e a pessoas com deficiencia
vitimas de  crimes tipificados  na Lei  n° 8.069,  de  13  de julho de  1990 (Estatuto da  Crianga  e
do Adolescente),  na Lei  n°  10.741,  de  1° de  outubro  de  2003 (Estatuto  do  ldoso),  na  Lei  n°
13.146,  de  6  de  julho  de  2015 (Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiencia),  e  no Decreto-Lei  n°
2.848, de 7 de dezembro de 1940 (C6digo Penal).

CONSIDERANDO que o art. 268 do C6digo Penal Brasileiro tipifica como crime
infringir  determinaeao  do  poder  ptlblico,  destinada  a  impedir  introdueao  ou  propagagao  de
doenga  contagiosa.  Neste  artigo  a  pena  6  de  detengao,  de  dois  meses  a  urn  ano,  com
ampliaeao de urn tereo se o agente 6 funcionario da sadde ptlblica ou exerce a profissao de
medico, farmaceutico, dentista ou enfermeiro.

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal n° 1.497, de 13 de janeiro de 2021,
reiterou o estado de calamidade pdblica;

CONSIDERANDO que a situaeao demanda o emprego urgente de medidas de

prevengao,  controle e contengao de riscos,  danos e agravos a sai]de pdblica,  a fim de evitar
a disseminagao da doenga no Municipio;

a Prefeito Municipal,  no uso de suas atribuie6es legais,  DECRETA:

Art.10 Fica reiterado o estado de calamidade ptlblica  no Municipio de Mariana
Pimentel, em razao da emergencia de sadde ptlblica de importancia internacional decorrente
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do  surto  epidemico  do  novo  coronavirus   (2019-ncov),   declarado   por  meio  do   Decreto
Municipal  n°  1.497,  de  13 de janeiro de 2021.

CApiTULO I
DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL

Seeao I
Do regime de trabalho dos servidores ptlblicos, estagiarios e colaboradores

Art.  2° Os servidores  municipais,  estagiarios e colaboradores exercerao suas
atividades de forma a respeitar as diretrizes sanitarias, o distanciamento e a lotaeao dos locais
de trabalho.

Paragrafo unico.  0  Regime  Excepcional de Trabalho  Remoto,  regulamentado

por noma especifica,  sera implementado quando necessario considerando sua possibilidade
diante das atividades exercida pelo servidor.

Se9ao  11

Da vacinaeao e aplicaeao de quarentena dos servidores pdblicos, estagiarios e colaboradores

Art.   30  0  protocolo  de  vacinagao  de  COVID-19  6  compuls6rio  a  todos  os
servidores ptlblicos, estagiarios e colaboradores.

§ 1° Os servidores, estagiarios e colaboradores que,  por determinaeao medica
restarem  impedidos  de  realizar o  protocolo  vacinal,  deverao  apresentar o  atestado  medico

junto ao Setor de Recursos Humanos.
§2° Os servidores, estagiarios e colaboradores que, por determinagao medica,

restarem  impedidos  de  realizar  o  protocolo  vacinal,  dentro  do  possivel  serao  alocados  em
setores de menor risco de contaminagao.

Art.    4°    Os    servidores    ptlblicos,    estagiarios    e    colaboradores    que    nao

perceberam  as  respectivas  doses  vacinais  contra  COVID-19  serao  dispensados  de  suas
atividades  presenciais,  laborando em  Regime  Excepcional  de Trabalho  ate  a finalizaeao  do

protocolo vacinal.

Art.  5° Os servidores, estagiarios e colaboradores que apresentarem sintomas

gripais   ou   que  mantiveram   contado  com   pessoas   contaminadas   pelo   novo   coronavirus
(COVID-19) deverao informar sua chefia e procurar imediatamente atendimento medico.
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§1 ° Em caso de suspeita, serao afastados ate a efetiva confirmaeao da infecgao
de COVID e demais normativas medicas aplicaveis,

§2°    A    a    definigao    de    caso    e    notificagao,    estao    dispostos    no    site:
httDs://coronavjrus.saude.aov.br/definicao-de-caso-e-notificacao.

Se9ao  111

Da suspensao capacitagao presencial e eventos

Art.   6°   Ficam   suspensas   as   atividades   presenciais   de   capacitaeao,   de
treinamento ou de eventos coletivos realizados  pelos 6rgaos ou entidades da administragao

ptlblica  municipal  que  impliquem  a  aglomeragao  de  pessoas,  bern  como  a  participaeao  de
servidores, estagiarios e colaboradores.

Paragrafo  dnico.  Eventuais  excee6es  a  norma  de  que  trata  o  "caput"  deste
artigo deverao ser avaliados e autorizados pelo Prefeito,

Segao lv
Das reuni6es

Art.    7°As    reuni6es    de    trabalho,    e    outras    atividades    que    envolvam
aglomerag6es     de     pessoas     deverao     ser     realizadas,     sempre     que     possivel,     por
videoconferencia,  enquanto  perdurarem  as  medidas  excepcionais  impostas  em  razao  da
calamidade pl]blica declarada para fins de preveneao e de enfrentamento a epidemia causada

pelo novo Coronavirus (COVID-19).

Se?ao V
Da convocagao de servidores pdblicos

Art.   8°   Ficam   os   Secretarios   do   Municipio   e   os   dirigentes   maximos   das
entidades  da  administraeao  publica  municipal  autorizados  a  convocar  os  servidores  cujas
fune6es  sejam  consideradas  essenciais  para  o  cumprimento  do  disposto  neste  Decreto,
especialmente  aqueles com  atribuig6es de fiscalizagao dentre  outros,  para  atuar de  acordo
com as escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.
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Segao VI
Das Medidas Segmentadas de Distanciamento Social Controlado

aplicaveis a Administragao Pdblica

Art. 90 A aplicaeao do disposto neste Capitulo considerara, alem dos protocolos

gerais  obrigat6rios  e  protocolos  de  atividades  obrigat6rios  instituidos  pelo  Estado  do  Rio
Grande do Sul  atrav6s do  Decreto n° 55.882/2021  e suas alterae6es,  os protocolos gerais e
de atividades determinados pela Regiao n° 09 (Guaiba), procedendo-se, por ordem de servieo
expedida pelo Prefeito,  as adequae6es necessarias as rotinas laborais,  em relagao ao modo
de operagao e quantitativo de pessoal maximo em atuaeao nas repartig6es publicas.

§1 ° Nao se aplica o disposto na ordem de servieo referida no capuf deste artigo
as atividades de:

maximos  das

I -seguranga e ordem pdblica; tais como:
a) sadde pdblica;
b) assistencia social;
c) Iimpeza urbana;
d)  iluminaeao pdblica;

e) conserva?ao de logradouros pdblicos,  parques e pragas;
f) cemiterios pdblicos;

g)  procuradoria municipal.
11  -de fiscalizaeao  municipal;  e

Ill  -de inspegao sanitaria.

§2° Nas hip6teses do §1° deste artigo, os Secretarios Municipais e os dirigentes
entidades  da  Administraeao   Ptlblica   deverao   expedir  ordens   de   servigos

especificas   com   a   definieao   das   rotinas   e   escalas   de   trabalho,   no   ambito   de   suas
competencias.

Seeao vlll
Das Medidas Sanitarias de Trabalho e Atendimento ao Pdblico

Art.   10.  Aplicam-se  a  Administragao  Pdblica  Municipal  Direta  os  protocolos

gerais  obrigat6rios  e  protocolos  de  atividades  obrigat6rios  instituidos  pelo  Estado  do  Rio
Grande  do  Sul  atrav6s  do  Decreto  n°  55.882/2021   os  protocolos  gerais  e  de  atividades
determinados   pela   Regiao  n°  09   (Guaiba),   em  especial,   nas  repartie6es   ptlblicas  e   no
atendimento ao pdblico:

I -a observancia do distanciamento social,  restringindo a circulagao,  as visitas
e   o   acesso   pdblico   de   qualquer  tipo   ao   estritamente   necessario,   a   fim   de   se   evitar
aglomerae6es;

11  -  a  observancia  de  cuidados  pessoais,  sobretudo  da  lavagem  das  maos,
antes e ap6s a realizaeao de quaisquer tare fas, com a utilizaeao de produtos assepticos, como
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sabao  ou  alcool  em  gel  70%,  bern  como  da  higienizagao,  com  produtos  adequados,  dos
instrumentos dom6sticos e de trabalho;

111 -a observancia de etiqueta respirat6ria, cobrindo a boca com o antebrago ou
leneo descartavel ao tossir ou espirrar;

lv  -  a  observancia  do  distanciamento  interpessoal  minimo  de  dois  metros,
evitando-se  a formaeao de aglomerae6es de pessoas nos recintos ou  nas  areas  internas e
externas  de  circulagao  ou  de  espera,  bern  como  nas  caleadas,  portarias  e  entradas  dos

pfedios e estabelecimentos,  ptlblicos ou privados;
V -manter o ambiente de trabalho bern ventilado, com I.anelas e portas abertas,

sempre que possivel;
Vl -limpar e desinfetar objetos e superficies tocados com frequencia;
Vll -utilizagao obrigat6ria de mascara de protegao facial sempre que se estiver

em recinto coletivo,  compreendido como local destinado a permanente utilizagao simultanea

por varias pessoas,  bern como nas areas de circulagao das repartig6es publicas.
§  1°  No  atendimento  ao  ptlblico  6  obrigat6ria  a  utilizaeao,  pelos  cidadaos,  de

mascara  de  proteeao  facial,   podendo  o  servidor  pi]blico,   recusar  o  atendimento  caso  o
interessado nao cumpra sua obrigagao.

§  2° Na  hip6tese do §  1° deste  artigo,  o servidor ptiblico devera  comunicar o
fato a fiscalizagao sanitaria  municipal,  solicitando a  presenga de agente  pdblico competente

para orientar e, se for o caso, autuar o infrator.

Art.  11.  0 atendimento ao  pdblico devera ser preferencialmente realizado por
meio  eletr6nico  no  enderego:  protocolo@marianapimentel.rs.gov.br,  ou  telefone  (51   3495-
6123).

CApiTULO  11

DA SUSPENSAO DE  NOMEACAO DE SERVIDORES
DA GESTAO DE CONTRATOS E OUTROS INSTRUMENTOS

Seeao I
Da suspensao de nomeagao de servidores efetivos

Art.   12.  Ficam  suspensos  os  prazos  de  nomeag6es,  posses  e  entrada  em
exercicio dos servidores efetivos,  bern como os prazos de validade de concursos pdblicos.

Paragrafo unico.  Excetuam-se do disposto no capuf os casos de ingresso de
servidores  profissionais  da  satlde,  e  de  areas  relativas  ao  atendimento  da  populaeao,  em
carater de urgencia, e as demais cuja necessidade for diretamente decorrente da calamidade
pdblica, casos em que deverao ser devidamente justificados pelo Prefeito.

Art.13.  Os  titulares  dos  6rgaos  da  Administraeao  Municipal  Direta  e  lndireta

que  possuem  termos  de  parceria,  bern  como  contratos  de  terceirizaeao  deverao  avaliar,  a
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possibilidade  de  suspensao,   redueao,   alteraeao  ou   implementagao  de   novas  condie6es
temporarias na prestagao e acesso ao servieo, bern como outras medidas, considerando sua
natureza   no   periodo   emergencial,   o   fluxo   e   aglomeraeao   de   pessoas   nos   locais   de
atendimento, emitindo os regramentos internos, sem prejuizo dos servigos ptlblicos.

CApiTULO  111

DOs sERvieos DE SAUDE puBLicA MUNicipAL

Art.  14.  A Secretaria  Municipal  de  Saude fara  ampla  divulgagao,  para fins  de
orientagao social,  dos  riscos e  medidas de  higiene  necessarias  para  evitar o contagio,  bern
como dos sintomas da doenea e o momento de buscar atendimento hospitalar.

§ 1 ° As ag6es de que tratam este artigo poderao ser realizadas por campanhas
publicitarias, em meio eletr6nico, radiofonico ou televisivo, bern como por meio de orientae6es
virtuais e remotas a populagao.

§  2°  Os  6rgaos  e  entidades  pdblicos  do  Municipio  difundirao,  no  ambito  das
suas    competencias,    o    aplicativo    para    celular,    do    Ministerio    da    Sadde,    chamado
"CORONAVIRUS -SUS",  para utilizagao pela populagao.

Art.  15. Cabe a Secretaria Municipal de Satlde estabelecer escalas de trabalho
e   horarios   de   atendimento   nas   unidades   de   sadde   do   Municipio,   com   fins   de   evitar
aglomeragao  de  pessoas  e  viabilizar  o  cumprimento  dos  fluxos  e  protocolos  clinicos  de
atendimento aos pacientes.

CApiTULO IV

Seeao I
Do Conselho Tutelar

Art.16.  0 Conselho Tutelar,  em  razao da  protegao constitucional e constante
no Estatuto da Crianga e Adolescente, mantera, em sede pr6pria, o atendimento de criangas
e adolescentes, visando resguardar os seus direitos.

§1° Os conselheiros(as) deverao respeitar os  protocolos gerais obrigat6rios e
protocolos de atividades obrigat6rios instituidos pelo Estado do Rio Grande do Sul atraves do
Decreto  n°  55.882/2021  e  dos  protocolos  gerais e  de  atividades determinados  pela  Regiao
n° 09 (Guaiba),

§2°  Fica  mantido  o   plantao  permanente   para  atendimento  de  criangas  e
adolescentes.

Art.  17. 0 protocolo de vacinaeao 6 compuls6rio a todos conselheiros tutelares.
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CApiTULO V
DisposieoEs FiNAis

Art.  18.  Fica obrigada a fixagao deste Decreto em local visivel aos usuarios dos
estabelecimentos autorizados ao funcionamento.

Art. 19. As medidas previstas neste Decreto podefao ser reavaliadas a qualquer
momento,   acrescendo-se  outras,   a  depender  da  fase  epidemiol6gica  do  contagio  e  da
evolugao dos casos no Municipio.

Art.    20.    Os   Secretarios   do   Municipio   e   o   Prefeito   deverao   adotar   as

providencias  necessarias  ao  cumprimento  do  estabelecido  neste  Decreto,  bern  como  para
emitir   as   normas   complementares   que   se   faeam    necessarias,    no   ambito   de   suas
competencias.

Art. 21.  Fica revogado o Art.4°-A do Decreto Municipal n° 1.512/2021, de 01  de
mareo de 2021,  o Decreto Municipal n° 1.554, de 21  de maio de 2021, e suas alterag6es.

Art. 22. Os casos omissos e as eventuais excee6es a aplicaeao deste Decreto
serao definidos pelo Prefeito.

Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaeao e perdurara pelo
mesmo  periodo  que  se  manter  a  calamidade  ptlblica  no  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,
declarada pelo Decreto Estadual  n° 55.128,  de 28 de mareo de 2020,  e reiterado atraves do
Decreto n° 55.882,  de  15 de maio de 2021.

GABINETE DO PREFEITO DE MARIANA PIMENTEL,  03 DE NOVEMBRO DE 2021.

"tzREINAIjmRE` KI  GONCZOROSKl,
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se:
Publicagao
Periodo:  30 (trinta) dias,  a contar da data de 04/11/2021.
Local:  Mural de exposigao do atrio deste Orgao.
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