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instituições e estabelecimentos de ensino
situados no território do Estado do Rio Grande
do Sul, conforme as medidas de prevenção e de
PODER EXECUTIVO...........................................1 enfrentamento à epidemia causada pelo novo
Decretos..........................................................1 Coronavírus (COVID-19) de que trata o Decreto
Decreto nº 3.613, de 21 de setembro de 2020. .1 nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o
Sistema de Distanciamento Controlado e dá
outras providências,
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PODER EXECUTIVO

DECRETOS
DECRETO Nº 3.613, DE 21 DE SETEMBRO DE
2020
Regulamenta o retorno às aulas na Educação
Infantil da Rede Municipal de Ensino, e dá
outras providências.

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o retorno das aulas
presenciais nas escolas de educação infantil da
rede municipal de ensino a partir de 13 de
outubro de 2020, mediante observação das
seguintes condicionantes:

I - protocolos que definem as medidas de
segurança sanitárias para o funcionamento de
estabelecimentos de ensino, constantes na
Educação”
do
Modelo
de
O Prefeito do Município de Carlos Barbosa, “Cartilha
Distanciamento
Controlado
do
Governo
do
Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pela Estado;
Lei Orgânica Municipal em seu artigo 69, VII,
II - teto de operação, compreendido como o
CONSIDERANDO o Decreto do Executivo percentual máximo de pessoas, trabalhadores
Estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que ou alunos, que podem estar presentes, ao
institui o Sistema de Distanciamento Controlado mesmo tempo, em um mesmo ambiente, fixado
para fins de prevenção e de enfrentamento à a partir do limite máximo de pessoas por espaço
epidemia causada pelo novo Coronavírus físico livre, conforme definido pela capacidade
(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande máxima de ocupação (APPCI);
do Sul, reitera a declaração de estado de
calamidade pública em todo o território III - modo de operação;
estadual e dá outras providências,
IV - cumprimento das medidas sanitárias
CONSIDERANDO o Decreto do Executivo permanentes, protocolos obrigatórios e
Municipal nº 3.560, de 12 de maio de 2020, e restrições adicionais de que trata o Decreto
alterações, que reitera a declaração de estado Estadual nº 55.240, de 2020 e as
de calamidade pública no Município de Carlos normas/portarias da Secretaria Estadual da
Barbosa, para fins de prevenção e Saúde;
enfrentamento da pandemia do novo
Coronavírus - COVID-19, recepciona os Decretos V - planos de contingência aprovados pelo COE –
Estaduais nº 55.240 e nº 55.241, de 10 de maio E Municipal;
de 2020, e dá outras providências,
VI - protocolos de identificação de casos
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 3.771, de 16 sintomáticos;
de abril de 2020, que autoriza o Poder Executivo
a suspender os contratos administrativos sob VII - carga horária diária limitada à garantia do
regime emergencial, temporário e de cumprimento dos protocolos de higiene;
excepcional interesse público, durante a vigência
do Decreto Municipal nº 3.536, de 02 abril de VIII - uso obrigatório de máscaras por todos os
2020, que reitera a declaração de estado de servidores da escola;
calamidade pública no Município de Carlos
Barbosa para fins de
prevenção e IX - horários alternados de distribuição de
enfrentamento da pandemia do novo alimentos, evitando aglomerações;
Coronavírus (COVID-19), e pelo período em que
houver a suspensão das aulas nas escolas X - horário diferenciado de entrada e saída das
turmas para evitar aglomerações.
municipais em razão da pandemia,

adolescentes, os alunos que tiverem anuência
formal de seus pais ou responsáveis.
Art. 2º Os contratos administrativos sob regime
emergencial, temporário e de excepcional
interesse público suspensos por conta da
autorização contida na Lei Municipal nº 3.771,
de 2020, voltarão a viger em todos os seus
termos, a contar de 1º de outubro de 2020.
§ 1º Os contratados temporariamente
considerados como integrantes do grupo de
risco da COVID-19, e que devam permanecer
afastados de suas atividades, deverão fazer o
requerimento de afastamento junto à Secretaria
Municipal da Educação através do e-mail
educacaoinfantil@carlosbarbosa.rs.gov.br até o
dia 23 de setembro e protocolar o respectivo
comprovante médico junto ao Município, no
Setor de Protocolos, até 28 de setembro de
2020, a fim de manter a suspensão do contrato.
§ 2º Aqueles que não tiverem interesse em
manter a vigência do contrato temporário
deverão solicitar a rescisão do contrato ao
Município, através da Coordenadoria de
Recursos Humanos, até a data de 23 de
setembro de 2020.
§ 3º O servidor temporário, integrante do grupo
de risco, que entregar o comprovante médico
após o prazo previsto no § 1º, para fins de
afastamento de suas atividades, terá seu
contrato rescindido, dadas as características da
contratação
temporária
para
atender
excepcional
interesse
público,
sendo
considerado, para os fins contratuais, como
rescisão motivada pelo contratado.
Art. 3º Para efeitos do art. 2º, § 1º, consideramse integrantes do grupo de risco pessoas com:
I - cardiopatias graves ou descompensados
(insuficiência cardíaca, cardiopata isquêmica,
arritmias);
II - pneumopatias graves ou descompensados
(em uso de oxigênio domiciliar, asma moderada/
grave);
III - doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC;
IV - imunodepressão;
V - doenças renais crônicas em estágio avançado
(graus 3, 4 e 5);
VI - diabetes mellitus, conforme juízo clínico;

CONSIDERANDO o Decreto do Executivo Parágrafo único. Somente poderão participar VII - obesidade mórbida (IMC maior ou igual a
Estadual nº 55.465, de 05 de setembro de 2020, das atividades presenciais de ensino, de apoio 40);
que estabelece as normas aplicáveis às pedagógico ou de cuidados a crianças e
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VIII - doenças cromossômicas com estado de
fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de
Down);
IX - idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
que não estejam saudáveis, isto é, com alguma
das comorbidades relacionadas neste artigo;
X - gestação de alto risco comprovada por laudo
médico; ou
XI - outras doenças ou condições que, por
atestado médico específico, devam ficar
afastadas do trabalho durante o período de
calamidade pública no Município.
Art. 4º Os servidores temporários poderão, a
partir de 1º de outubro, exercer suas atividades
em escola diversa da sua lotação, conforme
determinação da Secretaria Municipal da
Educação.
Art. 5º O Município fornecerá aos profissionais
das escolas os equipamentos de proteção
individual necessários para garantir segurança e
integridade dos alunos e servidores.
Art. 6º Anexo ao presente Decreto ficam
estabelecidos os protocolos a serem seguidos
pelas instituições públicas municipais de
educação infantil.
Art. 7º Este Decreto e seus anexos entram em
vigor na data de sua publicação.
Carlos Barbosa, 21 de setembro de 2020.
EVANDRO ZIBETTI,
Prefeito do Município de Carlos Barbosa, RS
CLARISSE FÁTIMA LAGUNAZ
Secretária Municipal da Administração
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