DECRETO Nº 1.123 DE 14 DE MAIO DE 2020.

Reitera a declaração de estado de calamidade pública
no âmbito do Município de Fortaleza dos Valos e
dispõe sobre medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do surto epidêmico de
coronavírus (COVID–19).

A PREFEITA MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Orgânica Municipal e

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 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 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 13.797/2020,
estabelecendo medidas para o enfrentamento da emergência em saúde pública;
CONSIDERANDO a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, do Ministério da
Saúde, que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão
comunitária do Coronavírus (COVID–19);
CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nº
55.115, de 13 de março de 2020, declarando calamidade pública em todo território
estadual;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que
institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de
enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do
Rio Grande do Sul, reiterando a declaração de estado de calamidade pública em todo
o seu território feita pelo Decreto Estadual nº 55.128, de 19 de março de 2020;
CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 55.241, de 10 de maio de 2020, que
determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o seu art. 19
do Decreto Estadual nº 55.240/2020.
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 Fica reiterado o estado de calamidade pública no Município de
Fortaleza dos Valos, em razão da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID–19), declarado

por meio do Decreto Municipal nº 1.097, pelo mesmo período que perdurar a
calamidade pública no Estado do Rio Grande do Sul, declarada pelo Decreto Estadual
nº 55.128, de 28 de março de 2020, reiterada pelo revogado Decreto Estadual nº
55.154, de 1º de abril de 2020, e pelo Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de
2020.

CAPÍTULO I
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS
Art. 2º As medidas emergenciais determinadas pelo Poder Executivo do
Estado do Rio Grande do Sul, por meio do sistema de Distanciamento Social
Controlado de que trata o Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que o
instituiu, bem como o Decreto Estadual nº 55.241, de 10 de maio de 2020, que
determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas, são aplicáveis em todo
território do Município de Fortaleza dos Valos, sem prejuízo das medidas sanitárias de
interesse exclusivamente local que vierem a ser determinadas por norma própria.
Art. 3º A Administração Pública Municipal fiscalizará a observância das
medidas emergenciais de contenção e enfrentamento à epidemia de Coronavírus
(COVID-19), com as seguintes finalidades:
I – contribuir para a segurança sanitária coletiva, por meio do controle dos
serviços e das atividades essenciais e não essenciais, durante o período da
calamidade pública decorrente do surto epidêmico de Coronavírus (COVID–19);
II – cooperar com o Estado do Rio Grande do Sul e com a União, no que tange
às ações de prevenção, contenção do contágio e enfrentamento à epidemia causada
por Coronavírus (COVID–19);
III – fortalecer a estruturação e o funcionamento do Sistema Único de Saúde,
por meio de serviços públicos ou prestadores privados que atuem de forma
complementar, para resposta rápida e eficaz à epidemia causada por Coronavírus

(COVID–19);
IV – acompanhar a evolução científica e tecnológica, para prevenção,
contenção e enfrentamento da epidemia causada por Coronavírus (COVID–19);
V – garantir o abastecimento de insumos essenciais à subsistência humana, no
território municipal, durante o período de calamidade pública;
VI – garantir mínimos essenciais à manutenção da vida digna aos moradores
do Município que, por consequência da calamidade pública decorrente da epidemia
de Coronavírus (COVID–19), estiverem em situação de vulnerabilidade social;
VII – controlar, sob os aspectos sanitários, as atividades públicas e privadas,
bem como a circulação, em todo território do Município;
Art.

4º

A

fiscalização

de

que

trata

este

Decreto

será

exercida,

preferencialmente, pelo setor de fiscalização sanitária, da Secretaria Municipal de
Saúde, ao qual compete:
I – colaborar com a Secretaria Municipal de Saúde no controle sanitário,
visando à manutenção da segurança da sociedade;
II – comunicar, imediatamente, às Secretarias Municipais de Saúde e da
Fazenda, acerca de qualquer irregularidade constatada no desempenho de serviços
públicos ou de atividades privadas, que consista em descumprimento das medidas
obrigatórias, permanentes ou segmentadas, do Distanciamento Social Controlado do
Estado do Rio Grande do Sul;
III – controlar e fiscalizar a conduta de pessoas físicas e jurídicas, em relação
ao cumprimento das medidas previstas no Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio
de 2020, no Decreto Estadual nº 55.241, de 10 de maio de 2020, em portarias da
Secretaria Estadual de Saúde e normas municipais;
IV – notificar os responsáveis por condutas em desacordo com as medidas
previstas no Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, no Decreto Estadual

nº 55.241, de 10 de maio de 2020, em portarias da Secretaria Estadual de Saúde e
normas municipais, para imediata adequação, concedendo prazo de até 48 (quarenta
e oito) horas para cessação da irregularidade e cumprimento das medidas
emergenciais cabíveis;
V – autuar os responsáveis por condutas em desacordo com as medidas
previstas no Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, no Decreto Estadual
nº 55.241, de 10 de maio de 2020, em portarias da Secretaria Estadual de Saúde e
normas municipais, estabelecendo, de acordo com o art. 20 da Lei Municipal nº
1.145/2007, as sanções administrativas cabíveis, e concedendo prazo para defesa
prévia;
VI – instaurar o processo administrativo sancionador de que trata o inciso V
deste artigo, fornecendo às Secretarias Municipais de Saúde e da Fazenda os
documentos que forem solicitados;
VII – outras atribuições estabelecidas ou que vierem a ser estabelecidas em
leis ou regulamentos.
Parágrafo único. No caso da existência de indícios da prática de crimes por
parte da pessoa física ou jurídica, o fato deverá ser comunicado à autoridade policial
ou do Ministério Público, para a adoção das medidas cabíveis, nos termos do que
determina o art. 27 do Decreto–Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, que instituiu o
Código de Processo Penal Brasileiro.
Art. 5º As sanções administrativas aplicáveis pelo descumprimento das
medidas determinadas no Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, no
Decreto Estadual nº 55.241, de 10 de maio de 2020, em portarias da Secretaria
Estadual de Saúde e/ou em normas municipais, de acordo com o que dispõe a Lei
Municipal nº 1.145, são as seguintes:
I – advertência;
II – multa;

III – suspensão de vendas;
IV – interdição parcial ou total do estabelecimento;
V – cancelamento da autorização para funcionamento da empresa;
VI – cancelamento do alvará de licenciamento de estabelecimento;
Art. 6º No âmbito do processo administrativo sancionador, deverão ser
respeitados os direitos relativos ao contraditório e à ampla defesa ao autuado,
observando–se o rito estabelecido na Lei Municipal nº 1.145/2007, que disciplina o
processo administrativo municipal.
Art. 7º Encerrado o processo administrativo sancionador e havendo imputação
de sanção de multa administrativa, o sancionado será intimado para o pagamento do
valor no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação.
Parágrafo único. O não pagamento da multa administrativa no prazo
estabelecido no caput deste artigo acarretará a inscrição do valor em Dívida Ativa de
natureza não tributária e a respectiva cobrança.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL E DO REGIME DE TRABALHO DE
SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS
Art. 8º. Os órgãos e as entidades da administração pública municipal deverão
adotar, para fins de prevenção da transmissão do novo Coronavírus, no que couber,
as medidas permanentes e segmentadas determinadas pelos Decretos Estaduais nº
55.240 e 55.241, observadas as medidas especiais de que trata este capítulo.
Art. 9º Os Secretários Municipais poderão, para fins de prevenção da
transmissão do novo Coronavírus, adotar 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, desde que haja requerimento para tanto;
II - organizar, para aqueles servidores 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 jornadas de trabalho, sempre que
possível, dispensando-os, se necessário, do comparecimento presencial, sem
prejuízo de suas remunerações ou bolsas-auxílio.
Parágrafo único. Terão preferência para o regime de trabalho de que trata o
inciso I do "caput" deste artigo os servidores:
I - com idade igual ou superior a 60 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 com atuação nas áreas da saúde, segurança
pública e defesa agropecuária,
II - gestantes;
III - portadores de doenças respiratórias ou imunodepressoras; 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. 10 Em caso de o servidor requerer o desempenho de suas funções em
regime de teletrabalho, em decorrência de alguma das doenças citadas no §único do
art. 9º, deverá apresentar laudo médico com especificação do “CID” correspondente.
Art. 11 A efetividade e o desempenho dos servidores autorizados a laborarem
em regime de teletrabalho deverão ser verificados regularmente pelo Secretário da
respectiva pasta, mediante meios eficazes de aferição.

Art. 12 Fica dispensada a utilização da biometria para o registro eletrônico 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 pública.

Seção I
Da Aplicação de Quarentena aos Agentes Públicos
Art. 13 Os dirigentes máximos de órgãos e entidades públicas municipais, no
âmbito de suas competências, deverão determinar o afastamento imediato, em
quarentena, pelo prazo mínimo de 14 (quatorze) dias, do desempenho das atribuições
presenciais em que haja contato com outros servidores ou com o público, de
servidores e empregados públicos, membros de conselho, estagiários e quaisquer
colaboradores que apresentem sintomas de contaminação pelo novo Coronavírus ou
que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos
servidores com atuação nas áreas de saúde, inspeção e fiscalização sanitária e
fiscalização de trânsito, que observarão as determinações da chefia imediata.

Seção II
Da suspensão de eventos
Art. 14. Ficam suspensas as atividades presenciais de capacitação, de
treinamento ou de eventos coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da
administração pública estadual direta e indireta que impliquem a aglomeração de
pessoas, bem como a participação de servidores e empregados públicos em eventos
ou em viagens internacionais ou interestaduais.
§ 1º Eventuais exceções à norma de que trata o "caput" deste artigo deverão
ser avaliadas e autorizadas pela Prefeita Municipal.

Seção III
Das Reuniões
Art. 15 As reuniões de trabalho, sessões de conselhos e outras atividades que
envolvam aglomerações de pessoas deverão ser realizadas, na medida do possível,
sem presença física, mediante o uso por meio de tecnologias que permitam a sua
realização à distância.
Seção IV
Da Convocação de Servidores Públicos
Art. 16 Ficam os Secretários Municipais autorizados a convocar os servidores
cujas funções sejam consideradas essenciais para o cumprimento do disposto neste
Decreto, especialmente aqueles com atribuições de fiscalização e de perícia médica,
dentre outros, para atuar de acordo com as escalas estabelecidas pelas respectivas
chefias.

Seção V
Das demais medidas de prevenção no âmbito da administração pública
municipal
Art. 17 Aplicam-se à Administração Pública Municipal as medidas sanitárias
permanentes e segmentadas de que tratam os Decretos Estaduais nos 55.240 e
55.241, de 10 de maio de 2020, em especial, nas repartições públicas e no
atendimento ao público:
I - a observância do distanciamento social, restringindo a circulação, as visitas
e o acesso público de qualquer tipo ao estritamente necessário, a fim de se evitar
aglomerações;
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 70%, bem como da higienização, com
produtos adequados, dos instrumentos domésticos e de trabalho;
III - a observância de etiqueta respiratória, cobrindo a boca com o antebraço ou
lenço descartável ao tossir ou espirrar;
IV - a observância do distanciamento interpessoal mínimo de dois metros,
evitando-se a formação de aglomerações de pessoas nos recintos ou nas áreas
internas e externas de circulação ou de espera, bem como nas calçadas, portarias e
entradas dos prédios e estabelecimentos, públicos ou privados;
V - manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas,
sempre que possível;
VI - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
VII - utilização obrigatória de máscara de proteção facial sempre que se estiver
em recinto coletivo, compreendido como local destinado a permanente utilização
simultânea por várias pessoas, bem como nas áreas de circulação das repartições
públicas.
§ 1º No atendimento ao público é obrigatória a utilização, pelos cidadãos, de
máscara de proteção facial, nos termos do art. 15 do Decreto Estadual nº
55.240/2020, podendo, o servidor público, recusar o atendimento caso o interessado
não cumpra sua obrigação.
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o servidor público deverá comunicar o
fato à fiscalização sanitária municipal, solicitando a presença de agente público
competente para orientar e, se for o caso, autuar o infrator.

CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Art. 18. Ficam autorizados os órgãos da Secretaria Municipal de Saúde a,

limitadamente ao indispensável à promoção e à preservação da saúde pública no
enfrentamento à epidemia de COVID-19, mediante ato fundamentado da Secretária
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 UTI, produtos de limpeza, dentre
outros que se fizerem necessários;
II - importar produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na ANVISA,
desde que registrados por autoridade sanitária estrangeira e estejam previstos em ato
do Ministério da Saúde;
III - adquirir bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus),
mediante dispensa de licitação, observado o disposto no art. 4º da Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
§ 1º Na hipótese do inciso I deste artigo, será assegurado o pagamento
posterior de justa indenização.
§ 2º Ficam convocados todos os profissionais 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.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19 Não se aplicam no âmbito municipal o disposto nos Capítulos VI, VII,
VIII, e a Seção I do Capítulo X do Decreto Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020.

Art. 20 Ficam suspensas, até que sobrevenha regramento específico em âmbito
estadual, as aulas e atividades presenciais nas escolas municipais, escola estadual,
pré-escola, centro de atendimento Bem-Me-Quer e EMEI Pró-Infância (creche).
Art. 21 As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer
momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município.
Art. 22 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando os
Decretos nº 1.097, 1.113, 1.116 e 1.120, bem como art. 3º, inciso I, do Decreto
Municipal nº 1.087.

Fortaleza dos Valos/RS, 14 de maio de 2020.

Marcia Rossatto Fredi
Prefeita Municipal

