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DECRETO Nº 42,           DE 07 DE ABRIL DE 2020. 
 

ESTABELECE TURNO ÚNICO NO PERÍODO DE 

08 A 30 DE ABRIL DE 2020 – ALTERANDO O 

ART. 9º DO DECRETO Nº 041/20 

 

ADELAR LOCH, Prefeito Municipal de Coronel Pilar, no uso de suas 

atribuições legais, e especialmente o que dispõe o art. 53, da Lei Municipal nº 143/2003 – 

Lei Orgânica Municipal,  

 

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; 
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CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 55.154, de 1º de abril de 2020, que reitera 

a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do Rio Grande do Sul, 

para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo Coronavírus 

(COVID–19), e determina medidas emergenciais sanitárias e de afastamento social para 

todo Estado;  

 

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 Decretado turno único  de trabalho no periodo de 08 a 30 de abril 

de 2020 sendo o horário de trabalho das 7h às 13h, em todas as secretarias EXCETO na 

Secretária de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social que atuará em turno normal.  

Art. 2º. Cabe a Secretaria da Saúde estabelecer escalas de trabalho e horários 

de atendimento nas unidades de saúde do Município, com fins de evitar aglomeração de 

pessoas e viabilizar o cumprimento dos fluxos e protocolos clínicos de atendimento aos 

pacientes, cumprindo as disposições do Decreto nº 041/2020. 

Art. 3º. Fica mantido o artigo 10 do Decreto 041/2020, mantendo a modalidade 

excepcional de trabalho remoto obrigatória para os seguintes servidores: 

 

I – com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, exceto nos dos servidores 

vinculados aos serviços essenciais de saúde pública; 

 

II – gestantes; 

 

III – doentes crônicos, como cardíacos, diabéticos, doentes renais crônicos, 

doentes respiratórios crônicos, transplantados, portadores de doenças tratados com 

medicamentos imunodepressores e quimioterápicos, etc. 

 

                 Art. 4º Fica a critério da Administração Municipal a convocação para o retorno 

normal dos servidores, em caso de necessidade os munícipes deverão entrar em contato 

pelos telefones: 
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Secretaria de Administração e Fazenda: (54) 992111732 com Analice. 

Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer: (54) 999466697 com Renata. 

Secretaria da Agricultura e Obras: (54) 999586953 com Samuel. 

Secretaria de Saúde: (54) 99240-675. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL PILAR, AOS SETE 

DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2020. 

 
 

ADELAR LOCH 
Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

 

Analice Baruffi Corbellini 

Secretária Municipal da Administração e Fazenda 


