
MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PORTARIA Nº 270/2020.

Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao
contágio  pelo  novo  coronavírus  (COVID-19)  no
âmbito da administração pública municipal.

O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições

legais, e

CONSIDERANDO o Decreto n. 55.154 de 1º de abril de 2020, do Governador do Estado do Rio Grande

do Sul  que reitera  o estado de calamidade pública  em todo o território do Estado para prevenção e

enfrentamento à COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto n.  3.536, de 02 de abril de 2020, do Executivo Municipal que reitera o

estado de  calamidade  pública  no  âmbito  do  território  Barbosense  para  prevenção e  enfrentamento  à

COVID-19;

DETERMINA:

Art. 1º O expediente de trabalho em todos os setores da Administração Municipal, entre os dias 07 e 30 de
abril de 2020, será realizado em turno único de 06 (seis) horas ininterruptas, no horário compreendido
entre 07h e 13h, sem atendimento ao público, sendo que nas situações de urgência, emergência ou de
difícil reparação, se não avaliado o caso de forma imediata, bem como demais casos cuja solução não seja
possível  via  telefone  ou  de  forma  virtual,  será  realizado  pré-agendamento  visando  ao  atendimento
presencial.

§ 1º. Para a realização das atividades pelos Servidores, deverá ocorrer o distanciamento interpessoal de,
no mínimo, dois metros, sendo possível ao Secretário de cada pasta diminuir o número de mesas ou
estações de trabalho de forma a aumentar a separação entre os colegas, diminuindo o número de pessoas
no local e garantindo o distanciamento referido.

§ 2º. Não haverá alteração no horário de expediente da Secretaria Municipal da Saúde.

§ 3º. O Setor de Licitações manterá as licitações já agendadas. 

§ 4º. A Defesa Civil e o videomonitoramento funcionarão normalmente.

§ 5º. O horário de expediente referido no caput deverá ser cumprido também pelos servidores dos setores
administrativos das escolas municipais, observando ainda o disposto no § 8º.

§ 6º. Os atendimentos no SINE poderão ser realizados de forma presencial, mediante pré agendamento, a
fim de evitar aglomerações, nos termos do art. 1º.

§ 7º. A Secretaria de Assistência Social e Habitação, pelo seu caráter essencial, poderá, na forma do art.
1º,  realizar  atendimentos  presenciais  para  realização  de  cadastro  e  recebimento  de  cestas  básicas,
conforme estabelecido no Decreto Municipal n. 3.537/2020, mediante prévio agendamento.
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§ 8º. Os Secretários Municipais deverão designar, no mínimo, um servidor por dia para trabalhar em suas
secretarias/setores, entre 12h e 18h, em regime de escala de revezamento, quando ficará dispensado de
cumprir o horário estabelecido no caput.

Art. 2º Estão canceladas as realizações de horas extras, com exceção dos Servidores lotados na Secretaria
Municipal da Saúde.

Art. 3º No período referido no caput do art. 1º, os Servidores com 60 (sessenta) anos ou mais deverão ser
afastados de  suas  atividades  presenciais,  sem prejuízo  da  sua  remuneração,  sendo  que  o  Secretário
responsável informará sobre a possibilidade de realização de atividades “home office”.

Art. 4º Serão também afastados das atividades presenciais durante o período referido:

I – as gestantes;

II – portadores de doenças respiratórias ou imunodepressoras; e

III – portadores de doenças que, por recomendação médica específica, devam ficar afastados do trabalho
durante o período de emergência de que trata o Decreto nº 3.536/2020.

Art.  5º  Por conta  da suspensão das aulas nas escolas  de educação infantil  e  de ensino fundamental,
conforme determinado no Decreto do Executivo Estadual n. 55.154, de 1º de abril de 2020, bem como no
Decreto do Executivo Municipal n. 3.536, de 02 de abril de 2020, fica cessado o Adicional de Difícil
Acesso aos profissionais lotados na Secretaria da Educação durante o período de suspensão, ou seja, até a
data de 30 de abril de 2020, com exceção daqueles referidos no § 5º do art. 1º.

Art.  6º  Os Servidores poderão utilizar  créditos do auxílio-alimentação durante o período definido no
caput do art. 1º, inclusive os professores.

Art. 7º O Servidor que tiver filho com idade escolar entre berçário até o 9º ano do ensino fundamental
poderá se ausentar do serviço para cuidá-los em decorrência da suspensão das aulas durante o período de
07 a 30 de abril de 2020, desde que haja a compensação das horas até o dia 31 de dezembro de 2020.

§ 1º. Não sendo possível a compensação integral das horas no período referido no caput, será realizado o
devido desconto das horas faltantes em folha de pagamento.

§ 2º. Ao solicitar o afastamento, o Servidor deverá assinar termo de ciência a respeito da compensação
e/ou desconto previsto no § 1º.

Art. 8º As horas restantes para completar a carga horária normal de trabalho que não foram realizadas no
período descrito no art. 1º deverão ser compensadas até 31 de dezembro de 2020, conforme regramento
próprio a ser divulgado oportunamente.

Art. 9º Será facultado ao Servidor a possibilidade de antecipar suas férias em 10 (dez), 20 (vinte) ou 30
(trinta) dias, sendo observado, para tanto, o período aquisitivo até 31 de dezembro de 2020.

Art. 10 O Servidor que tiver direito ao gozo de licença-prêmio poderá requerê-lo, desde que esta não seja
revertida em pecúnia, condicionado o pedido à autorização do Secretário da pasta.

Art. 11 Os direitos referidos nos artigos 9º e 10 não se estendem aos professores e aos servidores lotados
na Secretaria de Saúde.
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Art. 12 As horas não trabalhadas no período de 23 de março de 2020 a 03 de abril de 2020 deverão ser
compensadas até 31 de dezembro de 2020, conforme regramento próprio a ser divulgado oportunamente.

Parágrafo  único.  Os  Servidores  que,  no  período  referido  no  caput,  por  autorização  do  Secretário,
realizaram atividades  na modalidade  “home office”  ou em regime de plantão, deverão comprová-las
através  de  relatório  pormenorizado  a  ser  entregue  ao  Secretário,  a  fim  de  contabilizar  como  horas
trabalhadas.

Art. 13 Alteração dos termos e prazos contidos na presente portaria serão, com antecedência, informadas
aos servidores. 

Art. 14 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 07 de abril de
2020.

Art. 15 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 259/2020.

Carlos Barbosa, 06 de abril de 2020.

Evandro Zibetti,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS.

Registre-se e publique-se,
Em 06 de abril de 2020.

Clarisse Fátima Lagunaz.
Secretária Municipal da Administração.

Conferido por Daniel Francisco Scotta,
Assessor Jurídico. 

CERTIFICO QUE CÓPIA FIEL DESTE DOCUMENTO FOI  
PUBLICADA NO PAINEL OFICIAL DE PUBLICAÇÕES PELO 
PERÍODO DE 15 DIAS, A CONTAR DE 07/04/2020.

Rodrigo Stradiotti,
Agente Administrativo.


