Cerrito/RS, Segunda-feira, 16 de Março de 2020 - Edição 101
__________________________________________________________________________________

Sumário
PODER EXECUTIVO .................................................................................................................................... 1
DECRETOS ............................................................................................................................................ 1
PORTARIAS .......................................................................................................................................... 2

Diário Oﬁcial do Município de Cerrito/RS |
https://www.cerrito.rs.gov.br/diario-oﬁcial/104/

Cerrito/RS, Segunda-feira, 16 de Março de 2020 - Edição 101
__________________________________________________________________________________

PODER EXECUTIVO
DECRETOS
DECRETO MUNICIPAL N.º 2849

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 Cerrito/RS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CERRITO, DOUGLAS RODRIGUES DA SILVEIRA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 76
da 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 que a situação demanda o emprego 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 As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito do Município, deimediato,são:
I– uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos proﬁssionais de saúde, incluindo máscara cirúrgica, avental, luvas
descartáveis e protetor facial ou óculos; Quanto aos motoristas lotados na Secretaria de Saúde ﬁca obrigatório o uso de máscara cirúrgica e
utilização de álcool gel.
Parágrafo único. O uso de equipamentos de proteção individual visa a precaução de gotículas em atendimento ou na condução 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.
II – a suspensão, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir de 17 de março de 2020 (inclusive), das aulas na rede de ensino público
municipal,dos eventos e treinos esportivos,do atendimento prestado pelo Centro Referência de Assistência Social -CRAS à crianças,
treinamentos e cursos para servidores.
Art. 2º 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. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CERRITO, EM 16 DE MARÇODE 2020.
Douglas Rodrigues da Silveira
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 142/2020
PRORROGA AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CERRITO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 76, Inciso VII, da Lei
Orgânica Municipal, PRORROGA AUXÍLIO DOENÇA da servidora Sra. ROSENEIDA CACHAPUZ TORTELLI, cargo Fiscal Sanitarista, matrícula
697, de 17 de março de 2020 a 30 de abril de 2020, de acordo com a conclusão do laudo médico pericial de 09 de março de 2020.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CERRITO, EM 16 DE MARÇO DE 2020.

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVEIRA
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 143/2020
CONCEDE FÉRIAS A SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DO CERRITO, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições Legais e conforme Lei Municipal 308/2001,
de 27/12/2001, Artigo 101, RESOLVE CONCEDER FÉRIAS por 30 dias consecutivos, ao servidor Sr. LAURECI ABREU BANDEIRA, matricula
960, Operador de Máquinas, período 2018/2019, a contar desta data.
Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CERRITO, EM 16 DE MARÇO DE 2020.
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