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DECRETO Nº 1.795/2020, DE 30 DE ABRIL DE 2020. 

 

Prorroga as medidas de enfrentamento à 

epidemia causada pelo Coronavírus (COVID-19) 

até 15 de maio de 2020, reiteradas pelo Decreto 

Municipal nº 1.784, de 03 de abril de 2020 e suas 

alterações, notadamente o Decreto Municipal nº 

1.789, de 16 de abril de 2020, e adotando novas 

medidas. 

 

PAULO MERTINS, Prefeito Municipal de Alto Feliz, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, em seu artigo 55, incisos VI e VIII, 

 

CONSIDERANDO a declaração do estado de calamidade pública em 

todo o território do Estado do Rio Grande do Sul para fins de prevenção e de 

enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19), 

conforme Decreto nº 55.128, de 19 de março de 2020, reiterado pelo Decreto 

Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020 e alterações e especialmente o  

Decreto Estadual nº 55.220, de 30 de abril de 2020; 

CONSIDERANDO a promulgação do Decreto Legislativo nº 11.222, de 

08 de abril de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul 

reconhecendo para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal 

nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública 

em municípios do Estado do Rio Grande do Sul, entre eles o Município de Alto 

Feliz;  
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CONSIDERANDO a necessidade de definir o retorno gradual das 

atividades econômicas e laborais com segurança, primando-se por evitar uma 

explosão de casos sem que o sistema de saúde local tenha tempo e/ou 

condições de resposta, de forma que, desde que assegurados os 

condicionantes, a retomada das atividades é possível, inclusive mediante a 

sedimentação da imunidade de modo controlado e a redução de traumas 

sociais em decorrência do isolamento e distanciamento sociais;  

CONSIDERANDO, assim, que o poder público municipal tem o 

compromisso de buscar todos os mecanismos ao seu alcance para satisfazer 

as necessidades e demandas da população, devendo ser sopesado o critério 

de gradação dos bens resguardados pelo ente estatal com o processo de 

definição e densificação do Interesse Público; 

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. Prorroga as medidas de enfrentamento à epidemia causada 

pelo Coronavírus (COVID-19) até 15 de maio de 2020, reiteradas pelo Decreto 

Municipal nº 1.784, de 03 de abril de 2020 e suas alterações, notadamente o 

Decreto Municipal nº 1.789, de 16 de abril de 2020 e adotando novas medidas, 

conforme Decreto Estadual nº 55.220, de 30 de abril de 2020.  

Art. 2º. Altera o artigo 9º, seu parágrafo primeiro, o art. 13, seus incisos 

e parágrafos, o inciso IV e parágrafo único do art. 14, o art. 20 e seus 

parágrafos, o art. 27 e seu parágrafo único e o art.  28 do Decreto Municipal nº 

1.784, de 03 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

“CAPÍTULO II 
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DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  

 

Art. 9º. Os titulares dos órgãos da Administração Municipal deverão 

avaliar a possibilidade de suspensão, redução, alteração ou implementação de 

novas condições temporárias na prestação e acesso, bem como, outras 

medidas, considerando a natureza do serviço no período de calamidade 

pública, o fluxo e aglomeração de pessoas nos locais de trabalho, emitindo os 

regramentos internos necessários. 

§ 1º Nos termos deste artigo, os servidores, efetivos ou comissionados, 

empregados públicos ou contratados e os estagiários, que estiverem 

enquadrados nos grupos de risco, poderão desempenhar suas atribuições 

em domicílio, em modalidade excepcional de trabalho remoto, nos termos do 

Decreto Municipal nº 1.777, de 23 de março de 2020. 

................................................................................................................. 

Art. 13. Sobre os servidores e Secretarias:  

I - vinculados às atividades suspensas como monitores da educação 

básica e assistentes de creche, haverá o afastamento remunerado, conforme 

Lei Federal nº 13.979/2020, excetuando-se o pagamento do auxílio 

alimentação; 

II – os professores irão desenvolver suas atividades de planejamento, 

organização escolar e atividades afins como atendimento aos alunos de forma 

remota, conforme Plano de Ação nº 01/2020 da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Desporto; 

III - a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SMECD 

poderá, no período que perdurar a suspensão das atividades presenciais e de 

acordo com eventuais normas federais que vierem a ser implementadas, 

convocar os profissionais de que trata o caput deste artigo para atividades de 

planejamento, organização escolar e atividades afins; 
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IV - sobre as convocações em regime suplementar e contratos 

temporários, no primeiro caso, serão desconstituídas e, no segundo, a 

suspensão dos contratos, com remuneração; 

V – os motoristas do transporte escolar e as serventes da SMECD 

poderão, a qualquer tempo, serem convocados, conforme a necessidade do 

serviço público; 

VI – Revogado. 

VII – permanecem suspensas as atividades de atendimento presencial 

na Biblioteca Municipal. 

§ 1º. Revogado. 

§ 2º. Revogado. 

§ 3º. As serventes lotadas na Secretaria Municipal de Educação, Cultura 

e Desporto serão alocadas na Secretaria Geral de Administração, na Secretaria 

Municipal de Saúde e na Secretaria Municipal de Assistência Social.   

Art. 14. .......................................................................................................  

.................................................................................................................... 

IV – Revogado.   

Parágrafo único. Revogado.  

............................................................................................................................... 

 

Seção II 

Do Atendimento ao Público 

 

Art. 20. Revogado. 

§ 1º. Revogado.  

§ 2º. Revogado. 

§ 3º. Revogado.  
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............................................................................................................................... 

 

Seção V 

Dos Serviços Públicos de Assistência Social 

............................................................................................................................... 

 

Art. 27. Revogado.   

Parágrafo único. Revogado.  

 

Seção VI 

Do Sistema Municipal de Ensino 

 

Art. 28. Fica suspenso o atendimento presencial nas escolas públicas 

municipais de educação infantil, ensino fundamental e o complementar (contra-

turno) até 15 de maio de 2020.” (NR) 

Art. 3º. Ficam prorrogadas as medidas previstas no Decreto Municipal nº 

1.789, de 16 de abril de 2020, até 15 de maio de 2020. 

Art. 4º. As academias poderão funcionar, nos termos do Decreto 

Estadual nº 55.154 de 1º de abril de 2020 e alterações, desde que observadas 

as medidas previstas no Art. 4º do mesmo Decreto. 

Art. 5º. Fica determinada a utilização de máscaras, a partir do dia 04 de 

maio de 2020, por toda a população de Alto Feliz/RS, nos espaços de uso 

comum, públicos ou privados, incluindo as vias públicas e as diversas 

modalidades de transporte dentro do território do Município, para fins de evitar 

a transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19). 

Parágrafo único. A máscara deverá cobrir totalmente a boca e nariz e 

estar ajustada ao rosto, sem que haja espaço nas laterais. 
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Art. 6º. Deverão ser utilizadas, prioritariamente, máscaras de TNT duplo 

ou pano (tecido algodão), confeccionadas manualmente, que deverão ser 

trocadas de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades de 

saúde. 

Art. 7º. Fica proibido o atendimento em qualquer estabelecimento 

comercial ou de prestação de serviço, a contar da data designada, de pessoas 

que não estejam usando máscara, sendo responsabilidade da empresa impedir 

a entrada das que não estiverem utilizando máscara ou cobertura sobre o nariz 

e boca. 

Art. 8º. O não atendimento das medidas de que trata este Decreto, 

sujeitará o infrator à aplicação das sanções previstas na legislação municipal, 

além das sanções civis e penais. 

Art. 9º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a 

qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do Município. 

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Feliz, aos trinta dias do mês de 

abril de 2020. 

Paulo Mertins, 

Prefeito Municipal. 

Registre-se e Publique-se. 

Em 30/04/2020. 

 

Secretaria Geral de Administração 

 


