
DECRETO Nº 1481-01/2021 

 

Dispõe sobre as medidas para o 

enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional 

decorrente do surto epidêmico de 

coronavírus (COVID–19) para a 

Administração Pública e dá outras 

providências. 

 

 

JOÃO  HENRIQUE  DULLIUS,  Prefeito  Municipal   de   Cruzeiro   do 

Sul/RS,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela  legislação 

vigente, especialmente em conformidade com as disposições contidas na Lei 

Orgânica Municipal; 

 

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Estadual nº 56.071 de 03 de 

setembro de 2021 que alterou o Decreto nº 55.882 de 15 de maio de 2021 e 

instituiu novas regras às entidades da administração pública; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1460-01/2021 que dispõe sobre o 

afastamento da servidora gestante das atividades presenciais de trabalho; 

 

CONSIDERANDO, o avanço da vacinação contra a COVID 19, sendo que 

muitos servidores públicos municipais já estão sendo imunizados, de modo que o 

retorno ao trabalho presencial não implica maiores riscos à sua saúde; 

 

 

DECRETA: 

  

Art. 1º Fica determinado o retorno ao trabalho presencial e de suas atribuições 

funcionais, a partir do dia 09 de setembro de 2021, dos servidores, empregados 

públicos  e prestadores de serviços terceirizados da Administração Pública Municipal 

afastados anteriormente ou que exerciam a modalidade de trabalho home 

office/teletrabalho.  

 

 

Parágrafo único: Excetua-se do disposto no caput a servidora gestante, que 

deverá permanecer afastada nos termos do Decreto Municipal nº 1460-01/2021. 

 

Art. 2º Ficam automaticamente cessadas, a partir de 09 de setembro de 2021, 

todas as licenças e afastamentos do trabalho presencial anteriormente concedidas 

aos servidores municipais. 

 

Parágrafo único: Os servidores e empregados públicos municipais que não 

retornarem ao trabalho presencial serão considerados faltosos. 

 

Art. 3º Fica determinado, a contar 09 de setembro de 2021 , a retomada da 

marcação de registro de frequência do servidor por ponto biométrico. 



 

Art. 4º Os Secretários Municipais deverão, no âmbito de suas competências, 

encaminhar, imediatamente, para atendimento médico os servidores, os estagiários 

ou os colaboradores que apresentem sintomas de contaminação pelo novo 

Coronavírus (COVID-19), determinando o afastamento do trabalho dos servidores 

que tiverem resultado positivo do exame. 

 

Art. 5º Com base nas regras de distanciamento social prevista no Decreto 

Estadual deverão ser observados os seguintes protocolos para todos os servidores 

municipais: 

 

I-ocupação máxima simultânea de uma pessoa para cada 2 m² (dois metros 

quadrados) de área útil em ambiente aberto e de uma pessoa para cada 4 m² (quatro 

metros quadrados) de área útil em ambiente fechado; 

II - manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e portas abertas, 

sempre que possível; 

III - limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência; 

IV - evitar aglomerações e a circulação desnecessária de servidores; 

V - determinar que todos secretários, servidores, estagiários, terceirizados e 

colaboradores utilizem máscara de proteção (EPI) durante a realização de suas 

atividades; 

VI - manter à disposição, na entrada dos prédios e em local de fácil acesso, 

álcool em gel setenta por cento, para a utilização dos servidores, estagiários e 

terceirizados; 

 

Art.6º Ficam revogados os artigos 13, 14 e 15 do Decreto Municipal nº. 1444-

01/2021, retomando assim todos os prazos de sindicância, dos processos 

administrativos disciplinares, de interposição de reclamações, defesas e recursos 

administrativos no âmbito municipal (tributários, sanitários, ambientais).  

 
 Art. 7º Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste Decreto 
serão definidos pelo Prefeito. 
 
 Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

 

 

                  GABINETE DO PREFEITO, 08 de setembro de 2021. 

 

 

        JOÃO HENRIQUE DULLIUS 

   Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se  

VOLMIR ALOÍSIO DULLIUS 

Sec. Administração e Finanças 


