
PREFEITURA MUNIGIPAL DF PORTÃO
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller

DECRETO N' 1.174, r1E, 23 DE MARÇO IIE 202A.

Regulamenta sobre serviços públicos
essenciais que deverão ser mantidos pelo
Município de Portão durante a situação de
emergência em saúde pública,
estatrelecendo medidas complementares de
prevenção e enirentamento da emergência
de saúde pública de importância
internacional decorrente do noyo
Coronavírus (COYID-I9) no Município de
Portão-RS.

O Pret-eito Municipal de Portão, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 23. inciso li, da Constituiçâo Federal. Lei Orgânica Municipal Lei
Federal no 13.Ç79, de 6 de f-evereiro de ?ü20, Decreto Federal n" 10.282i2A2A. Portaria no
l88iGMiSMS, de 4 de fevereiro de 2020. Portaria n" 356i'GMrMS, de ll de março de 2020.
Decreto Estaduai no 55.128, de 19 de março de 2ü20 e Portaria SES 20412020.

I}ECR§TA:

AÍt. 1o Nos termos do Decreto Federal n" 10.282,12020. consideram-se serviÇos
púbiicos e atividades essençiais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis
da comunidade. assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a
sobrevivôncia. a saúde ou a sequÍança da oooulaçào. tais como:

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

Ii - assistência social e atendir:rento à população em estado de vulnerabilidade e
incluidos serviços de assistência f'un*ral:

III - atividades de segurança pirblica e

IV - atividades de delbsa c1vil.

V - transporte intermunicipal e o transporte

YI - Conselho Tutelar

VI[ - serviços de coleta de lixo:

licativo:

VIII - r,igilância sanitária e combate à endemias.

iros por taxi ou

IX - inspeção de alimentos, produtos e derivados de e vegetal.
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§ 2" Tambéin são consideiadas essenciais as atividades acessórias, de suporte c
disponibilizaçáa dos insumos relativas ao exercício e ao iirncionamento dos serviços públicos e das
atrvrdades essencrais, tais como:

I - Setor Recursos Humanos:

II - Setor de Contabilidade e Tesouraria;

Iil -- Setor de Compras;

IV - Procuradoria Geral cio Municipio e Edrçào Legislativa;

V- Tecnologia da Intbrmação:

§ 3'E vedaría a restriçâo à circulação de senidores que possa atetar o funcionamento
dos sen'iços públicos necessários à população.

§ 4o Para fins do cumprimento ao disposto neste Decreto, a Prefeitura Municipal
disponibilizar equipe devidarnente preparada e disposta à execução, ao monitoramento e à
fiscalização dos serviços públicos e das arividades essenciais.

§ 5" Os órgãos públicos ntanterão meca_nismos qr;e .rrabilizem a- tomada de decisões.
inclusive colegiadas, e estabelecerão çanais pefinânentes de interlocução com as entidades pirblicas
e pnvadas t-ederais, estaduais, distritais e rnunicipais.

t1 óo As lirnitaçôes cie seru.içus públicos e de ativida,les essençiais^ inciusive as
resuladas. concedidas ou autorizadas somente poderão ser adotadas em ato especítico e desde que
em articulação previa do com o órgão regulador ou do Poder concedente ou autorizador.

§ 7" Na execução dos serviços püblicos e das atividades essenciais de que trata este
artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da transrnissibilidade da COVID -19

Art. 2o Sem ttreiuízo ao sen,iço publico. com exceÇão dos serviÇos essenciais e de
caráter de plantão, os serviços administrativos serào realizados em turno úmico, das 08h às 13h.
rnediante revezamento da jornada diária de trahalho entre servidores, mediante acordo com a cheÍia
imediata e autorização do Secretário da pasta.

§1" Por revezamento da jomada diária de trabalho (dias intercalados) entende-se a
pactuação entre servidores que desempeúam funções a reduzir as aglomerações
em locais de convÍvia e circulação comum, a execução das a e serviços púbiicos.

§2"4s Secretarias pcderào rernanejar
necessiCades essenc iais.

Art. 3e As medidas previstas nest* poderãc ser rea a qualquer
momento, acrescendo-se outras, a depender da fasç
casos no Município.

servidores, b melhor atender as

Árt. 'í" Esíe Decistc enfm enr r,igi;r *a daia

ica do contágio e evolução dos

publicação.
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