
Estado do Rio Grande do SulPoder Executivo do Município de Torres
Secretaria Municipal de Administração e Atendimento ao Cidadão 

DECRETO No 041, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe  sobre  medidas  para  o  enfrentamento  da
emergência  de  saúde  pública  de  importância
internacional  decorrente  do  surto  epidêmico  de
coronavírus (COVID-19), no Município de Torres. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de
suas  atribuições  legais,  que  lhe  são  conferidas  pelo  art.  93,  inciso  VI  da  Lei  Orgânica  do
Município,

CONSIDERANDO que a  saúde é direito  de todos  e  dever  do Estado,  garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do art. 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 2020, em razão do novo
coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Lei Nacional no 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 importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção
Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV)”; 

CONSIDERANDO a Portaria no 356, de 11 de março de 2020, também do Ministério
da Saúde, que regulamenta e operacionaliza a Lei no 13.797, de 2020, estabelecendo medidas
para o enfrentamento da emergência em saúde pública;

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto no 55.115,
de 12 de março de 2020, dispondo sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio do
vírus, no âmbito estadual;  

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 Município; 

DECRETA: 

Art.  1o As  medidas  para  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município,
que poderão ser adotadas, de imediato, são: 

I  -  realização  compulsória  de  exames  médicos,  testes  laboratoriais,  coleta  de
amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou tratamentos médicos específicos;  

II - estudo ou investigação epidemiológica; 

III - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que
será garantido o pagamento posterior de indenização justa; 

IV - campanhas de conscientização social acerca da prevenção da doença; 

V - uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos profissionais
de saúde, incluindo máscara cirúrgica, avental, luvas descartáveis e protetor facial ou óculos; 

VI - mediante autorização do Ministério da Saúde, na forma do inciso II do § 7o do
art. 3o da Lei Nacional no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020: 

a) isolamento; 

b) quarentena. 

Parágrafo único. O uso de equipamentos de proteção individual previsto no inciso V
deste  artigo  visa  a  precaução  de  gotículas  em  atendimento  de  pacientes  suspeitos  ou
confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19), consistindo em mínimo exigível, só
podendo  ser  substituído  nos  casos  em  que  outros  equipamentos  forem  tecnicamente
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necessários,  em razão dos procedimentos realizados ou local  de prestação de serviços pelo
profissional de saúde. 

Art. 2o Ficam suspensas, pelo prazo de 30 (trinta) dias:

I - as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos coletivos realizados
pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal que impliquem a aglomeração de
pessoas; e 

II  -  a  participação  de  servidores  municipais  em  eventos  ou  em  viagens
intermunicipais, interestaduais ou internacionais.

Parágrafo  único.  Eventuais  exceções  à  norma de  que trata  o  caput deste  artigo
deverão ser avaliados e autorizados pelo Gabinete do Prefeito Municipal.

Art.  3o Os  órgãos  da  administração  pública  municipal  deverão,  para  fins  de
prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), adotar as providências necessárias
para, pelo prazo de 15 (quinze) dias:

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

II - instituir, para aqueles servidores públicos a que não se faz possível a aplicação
do disposto no inciso I deste artigo, na medida do possível e sem prejuízo ao serviço público, o
revezamento de suas jornadas de trabalho para evitar aglomerações em locais de circulação
comum, como salas, elevadores, corredores, auditórios, restaurantes e pontos de ônibus; 

III - que as reuniões sejam realizadas, na medida do possível, sem presença física.

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

I - com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, exceto nos casos em que o
regime de teletrabalho não seja possível em decorrência das especificidades das atribuições,
bem como nos casos dos servidores vinculados à Secretaria da Saúde;

II - gestantes;

III - portadores de doenças respiratórias ou imunodeprimidos; e

IV - portadores de doenças que, por recomendação médica específica, devam ficar
afastados do trabalho durante o período de emergência de que trata este Decreto.

Art.  4º Os servidores que apresentarem os sintomas deverão comunicar a chefia
imediata,  via  e-mail  ou  telefone,  encaminhando  o  respectivo  atestado  médico,  por  meio
eletrônico, de seu estado de saúde.

 § 1º De posse do atestado médico acerca do estado de saúde do servidor, a chefia
imediata deverá enviar e-mail para o setor de perícia médica responsável comunicando o nome e
matrícula do servidor afastado por suspeita de COVID-19. 

§ 2º Casos suspeitos ou testados negativo para contaminação de COVID-19 deverão
comparecer no setor de perícia médica em até 20 (vinte) dias após o término do isolamento
recomendado no atestado médico, quando o afastamento for superior a 7 (sete) dias.

 §  3º  Fica  autorizado  à  chefia  o  lançamento  de  atestados  médicos  pelo  prazo
máximo de 7 (sete) dias, uma única vez, para os casos de suspeita ou testados negativos de
contaminação pelo vírus COVID-19, sendo dispensada a perícia médica. 

Art.  5º  Os  servidores  com  casos  confirmados  pela  contaminação  de  COVID-19
deverão  comparecer  no  setor  de  perícia  médica  em até  20  (vinte)  dias  após  o  término  do
isolamento recomendado no atestado médico, quando o afastamento for superior a 14 (quatorze)
dias. 

Parágrafo único. Fica autorizado à chefia o lançamento de atestados médicos pelo
prazo  máximo  de  14  (quatorze)  dias,  uma  única  vez,  para  os  casos  confirmados  de
contaminação pelo vírus COVID-19, dispensada a perícia médica. 

Art. 6º Os servidores que tiverem em seu convívio direto pessoas com confirmação
da doença COVID-19 deverão manter-se em quarentena,  com posterior  justificativa  da falta,
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através dos documentos médicos comprobatórios da condição de saúde do infectado, pelo prazo
de até 14 (quatorze) dias dispensada a perícia, atendidos os requisitos previstos no art. 4º deste
Decreto.

Art.  7º Durante   o  período de emergência  de que trata  este  Decreto,  o   horário
de expediente nos órgãos da Administração Pública Municipal será das 13h as 18h, exclusivamente
em trabalho  interno,  sendo  o  atendimento  ao  publico  realizado  através  de  e-mail,  telefone  e
whatsapp.

Parágrafo  único.  Excetuam-se  do  disposto  no  caput deste  artigo,  os  serviços
essenciais, assim considerados, os de saúde,  vigilância em prédios municipais e a Casa de
Acolhimento vinculada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos.

Art. 8o Recomenda-se aos servidores municipais que evitem aglomerações e viagens
e / ou deslocamentos para fora do Município como medida de prevenção da transmissão do
COVID-19 (novo Coronavírus).

Art. 9o Aos servidores públicos municipais que tenham regressado, nos últimos 14
(quatorze)  dias,  ou  que  venham a  regressar,  durante  a  vigência  deste  Decreto,  de  países,
Estados  ou  cidades  em que  há  transmissão  comunitária  do  novo  Coronavírus  (COVID-19),
conforme boletim epidemiológico do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual da Saúde do
Rio Grande do Sul, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito
ou confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas: 

I  -  os  que  apresentem  sintomas  (sintomáticos)  de  contaminação  deverão  ser
afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14 (quatorze)
dias ou conforme determinação médica; e 

II  -  os que não  apresentem sintomas (assintomáticos)  de contaminação deverão
desempenhar,  sempre  que possível,  em domicílio,  em regime excepcional  de  trabalho,  pelo
prazo de 14 (quatorze) dias, a contar do retorno ao Município, as funções determinadas pela
chefia imediata,  respeitadas as atribuições do cargo vedada a sua participação em reuniões
presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública. 

Parágrafo único. A efetividade do servidor público a que tenha sido aplicado o regime
de trabalho de que trata o inciso II deste artigo dependerá do cumprimento das tarefas atribuídas
pela chefia imediata, com a chancela do Secretário Municipal ou do Prefeito. 

Art. 10. Fica vedada, pelo prazo de 14 (quatorze) dias ou enquanto permanecerem
os sintomas, a participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da
repartição pública a todo e qualquer agente público, remunerado ou não, que mantenha ou não
vínculo com a Administração Pública Municipal, bem como membro de colegiado, estagiário ou
empregado de prestadoras de serviço, que:

I  -  tenha regressado,  nos últimos 14 (quatorze)  dias,  ou que venha a regressar,
durante  a  vigência  deste  Decreto,  de  países,  Estado  ou  cidade  em  que  há  transmissão
comunitária  do  Coronavírus  (COVID-19),  conforme  boletim  epidemiológico  do  Ministério  da
Saúde ou da Secretaria Estadual de Saúde; ou 

II - apresente sintomas de contaminação pelo COVID-19.  

Parágrafo único. O Secretário Municipal da Pasta ou o Dirigente Máximo da Entidade
deverá adotar as providências necessárias para que os agentes de que trata o caput deste artigo
informem, antes de retornar ao trabalho, as localidades que visitou, apresentando documentos
comprobatórios da viagem, bem como para impedir que aqueles que apresentem sintomas de
contaminação participem de reuniões presenciais ou realizem de tarefas no âmbito da repartição
pública.  

Art.  11.  Os gestores  dos contratos de prestação de serviço deverão notificar  as
empresas contratadas para que, sob pena de responsabilização contratual em caso de omissão: 

I  -  adotem todos  os  meios  necessários  para  o  cumprimento  das  determinações
constantes deste Decreto, em especial quanto ao disposto no art. 10; e 
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II  -  conscientizem  seus  funcionários  quanto  aos  riscos  de  contaminação  pelo
Coronavírus (COVID-19) e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas; 

III  -  orientem  seus  funcionários  para  aumentar  a  frequência  da  limpeza  dos
banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas, além de instalar dispensadores de álcool em gel
nas áreas de circulação e no acesso as salas de reuniões e gabinete. 

Art.  12.  Consideram-se sintomas de contaminação pelo Coronavírus (COVID-19),
para os fins do disposto neste Decreto, a apresentação de febre, tosse, dificuldade para respirar,
produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta,
coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal
e dispneia. 

Art. 13. Ficam suspensas, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, as férias e as
licenças prêmio dos servidores vinculados à Secretaria da Saúde, os quais ficam convocados
para atuar conforme as orientações do Secretário Municipal.

§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos servidores públicos:

I - gestantes;

II - portadores de doenças respiratórias ou imunodeprimidos; e

III - portadores de doenças que, por recomendação médica específica, devam ficar
afastados do trabalho durante o período de emergência de que trata este Decreto.

§ 2o O serviço extraordinário para os servidores da saúde, não sofrerá limitação de
carga horária,  desde que devidamente justificado e autorizado pelo Secretário da Saúde, no
período de emergência de que trata este Decreto.

§ 3º  Durante  o    período de emergência de que trata  este  Decreto,  poderá ser
dispensada a obediência às normas de licitações enquanto perdurar a crise de saúde, no que
tange aos insumos, bens e serviços de saúde destinados ao controle, prevenção e tratamento do
covid-19, conforme art. 4º da Lei 13.979/2020. 

Art.  14. Fica suspenso o período letivo do ano de 2020 do sistema municipal  de
educação no período de 19 de março a 03 de abril de 2020.

Art.  15.  O  calendário  letivo  será  redefinido  a  fim  de  assegurar  aos  alunos  da
educação infantil  e do ensino fundamental  a carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas
distribuídas em, no mínimo, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar, de forma presencial,
em atendimento ao disposto no art. 24, I e art. 31, II, ambos da Lei Federal no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996.

 Parágrafo único. A redefinição do calendário letivo de que trata o caput deste artigo
poderá ser dispensada caso ocorra alteração da Lei Federal no 9.394, de 1996, pela União. 

Art. 16. Os órgãos da administração pública municipal deverão adotar, para fins de
prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus), as seguintes medidas:

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

II - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;

III - evitar aglomerações e a circulação desnecessária de servidores;

IV - vedar a realização de eventos com mais de 50 (cinquenta) pessoas.

Parágrafo  único. Recomenda-se às empresas e entidades privadas com sede no
Município a adoção das medidas de prevenção da transmissão do COVID-19 (novo Coronavírus)
estabelecidas no caput deste artigo.

Art. 17. Ficam mantidos os deslocamentos de pacientes entre Unidades de Saúde. 

Art. 18. Poderão ser criadas equipes médicas ou de enfermagem para atendimento
domiciliar no caso de suspeitas de contaminação, com telefone disponível para agendamento,
tantas  quantas  se  fizerem  necessárias  dentro  da  capacidade  da  Secretaria  de  Saúde  do
Município,  como  medida  para  evitar  o  deslocamento  de  pessoas  ao  Pronto  Atendimento  e
hospitais. 
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Art.  19. Ficam suspensos,  por  prazo indeterminado, a realização de eventos tais
como feiras, shows e festivais. 

Art.  20.  Fica  determinado  o  fechamento  de  academias,   durante  o  período  de
emergência de que trata este Decreto.

Art.  21.  As medidas previstas neste Decreto poderão ser  reavaliadas a qualquer
momento, acrescendo-se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução
dos casos no Município. 

Art. 22. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto serão
definidos pelo Prefeito Municipal.

Art. 23. Este Decreto entra em vigor no dia 19 de março de 2020 e terá validade por
30 dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 18 de março de 2020.

Fabio Amoretti,     
Prefeito Municipal, em exercício.

Publique-se e façam-se as devidas comunicações.

Maria Clarice Brovedan,
Secretária de Administração e Atendimento ao Cidadão, interina. 
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