MUNICÍPIO DE FELIZ
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DECRETO EXECUTIVO Nº 4.245, DE 16 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
Feliz/RS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município, 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 que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto, de 13 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;
CONSIDERANDO que estudos recentes demonstram a eficácia das medidas de afastamento
social precoce para contenção da disseminação da COVID-19;
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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 de Feliz,
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 - adoção de regime de trabalho por turnos alternados, trabalho domiciliar ou
afastamento do trabalho para servidores e empregados públicos que tenham regressado nos
últimos cinco dias, ou que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de países em
que há transmissão comunitária do Coronavírus (COVID-19), conforme boletim epidemiológico
da Secretaria da Saúde, bem como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso
suspeito ou confirmado;
VI - uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos profissionais de
saúde, incluindo máscara cirúrgica, avental, luvas descartáveis e protetor facial ou óculos;
VII - 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;
c) exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
d) restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por rodovias,
portos ou aeroportos;
e) autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à
vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que sejam registrados por autoridade
sanitária estrangeira e estejam previstos em ato do Ministério da Saúde.
Parágrafo único. O uso de equipamentos de proteção individual previsto no inciso VI 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 necessários, em razão
dos procedimentos realizados ou local de prestação de serviços pelo profissional de saúde.
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Art. 2º Os servidores e os empregados públicos que estiverem afastados do trabalho em
razão de viagem internacional deverão, antes de retornar ao trabalho, informar à chefia
imediata o país que visitou, apresentando documentos comprobatórios da viagem.
Parágrafo único. Os servidores e os empregados públicos que têm contato ou convívio
direto com caso suspeito ou confirmado de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19)
também devem informar o fato à chefia imediata e aos responsáveis pela Vigilância em Saúde
do Município.
Art. 3º Aos servidores e aos empregados públicos 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 7 (sete) dias, a contar do retorno ao Município, as funções determinadas pela chefia
imediata, respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em
reuniões presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública.
Parágrafo único. A efetividade do servidor ou do empregado públicos a que tenha sido
aplicado o regime de trabalho de que trata o inciso II deste artigo dependerá do cumprimento
das metas e dos níveis de produtividade estabelecidos pela chefia imediata, com a chancela do
Secretário Municipal ou do Prefeito.
Art. 4º 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
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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. 5º 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. 4º; e
II - conscientizem seus funcionários quanto aos riscos de contaminação pelo Coronavírus
(COVID-19) e quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas.
Parágrafo único. 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. 6º Como medidas individuais recomenda-se que pacientes com sintomas respiratórios
fiquem restritos ao domicílio e que pessoas idosas e pacientes de doenças crônicas evitem sua
circulação em ambientes com aglomeração de pessoas.
Art. 7º Eventos de massa, governamentais, esportivos, artísticos, culturais, políticos,
científicos, comerciais, religiosos e outros com concentração próxima de pessoas, devem ser
cancelados ou adiados.
§ 1º Nas situações em que não for possível o cancelamento ou adiamento, devem ocorrer
com portões fechados, sem a participação do público.
§ 2º As reuniões e/ou encontros que envolvam população de alto risco para doença severa
pelo COVID-19, como idosos e pacientes com doenças crônicas, devem ser canceladas.
§ 3º O hospital e as instituições de longa permanência para idosos (ILPI) e congêneres
devem limitar, na medida do possível, as visitas externas, além de adotar os protocolos de
higiene dos profissionais e ambientes e o isolamento dos sintomáticos respiratórios.
§ 4º Nos serviços públicos de saúde, os atendimentos, procedimentos e as cirurgias não
emergenciais poderão ser suspensos ou reagendados.
Art. 8º Os locais de grande circulação de pessoas, como o comércio em geral, devem
reforçar medidas de higienização de superfície e disponibilizar álcool gel 70% para os usuários,
em local sinalizado.
§ 1º Devem ser disponibilizadas informações visíveis sobre higienização de mãos, sabonete
líquido e papel toalha descartável nos lavatórios de higienização de mãos.
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§ 2º As empresas de transporte coletivo devem reforçar as medidas de higienização no
interior de seus veículos.
Art. 9º Os serviços de alimentação, tais como restaurantes, lanchonetes e bares, deverão
sob sua responsabilidade, adotar medidas de prevenção para conter a disseminação da COVID19:
I - disponibilizar álcool gel 70% na entrada do estabelecimento para uso dos clientes;
II - dispor de anteparo salivar nos equipamentos de bufê;
III - observar na organização de suas mesas a distância mínima de um metro e meio entre
elas;
IV - aumentar frequência de higienização de superfícies;
V - manter ventilados ambientes de uso dos clientes.
Art. 10. As atividades da rede municipal de ensino ficam mantidas, devendo adotar
providências para rotinas de prevenção visando conter a disseminação da COVID-19:
I - disponibilizar álcool gel 70% na entrada das salas de aula;
II - evitar o compartilhamento de utensílios e materiais;
III - aumentar a distância entre as carteiras e mesas dos alunos;
IV - aumentar frequência de higienização de superfícies;
V - manter ventilados ambientes de uso coletivo.
Art. 11. O uso de bebedouros de pressão deve observar os seguintes critérios:
I - lacrar as torneiras a jato que permitem a ingestão de água diretamente dos bebedouros,
de forma que se evite o contato da boca do usuário com o equipamento;
II - garantir que o usuário não beba água diretamente do bebedouro, para evitar contato
da boca com a haste (torneira) do bebedouro;
III - caso não seja possível lacrar ou remover o sistema de torneiras com jato de água, o
bebedouro deverá ser substituído por equipamento que possibilite retirada de água apenas em
copos descartáveis ou recipientes de uso individual;
IV - caso o estabelecimento possua implantado em sua rotina a utilização de utensílios
permanentes (canecas, copos, etc.), estes deverão ser de uso exclusivo de cada usuário,
devendo ser higienizados rigorosamente;
V - higienizar frequentemente os bebedouros.
Art. 12. Recomenda-se os seguintes cuidados para evitar o contágio da COVID-19:
I - evitar cumprimentar com contato;
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II - cobrir a boca com o antebraço para tossir ou espirrar;
III - evitar tocar o nariz, boca e olhos;
IV - lavas as mãos com frequência;
V - higienizar os celulares e objetos diversos que são manuseados com frequência;
VI - manter os ambientes públicos arejados;
VII - suspender o uso de chimarrão e de bebedouros compartilhados;
VIII - evitar aglomerações ou festividades.
Art. 13. 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. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, 16 de março de 2020.
Albano José Kunrath.

