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Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime, denuncie ao Conselho Tutelar - Disque 100.

Poder Executivo
 

 

 
DECRETO Nº 21.653, DE 22 DE JULHO DE 2021.

 
 
Altera dispositivos do Decreto nº 21.569, de 18 de maio de 2021, que dispõe sobre as medidas, normas e protocolos a
serem adotados para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19, no âmbito dos órgãos
e das entidades da Administração Pública Direta e Indireta.
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL, usando das atribuições que lhe confere o art. 94 da Lei Orgânica do Município e,
 
CONSIDERANDO o Decreto nº 55.882, de 15 de maio de 2021, que institui o Sistema de Avisos, Alertas e Ações para fins de
monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19 no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a
declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras providências; e
 
CONSIDERANDO a necessidade de atender aos princípios da continuidade e qualidade do serviço público:
 

DECRETA:
 
Art. 1º O art. 2º do Decreto nº 21.569, de 18 de maio de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 2º É obrigatório o uso da máscara em todas as unidades de governo, inclusive pelos servidores municipais no desempenho
de suas funções, devendo ser observado o distanciamento interpessoal, evitando-se as aglomerações de pessoas nos recintos ou
nas áreas internas e externas de circulação ou de espera, bem como nas calçadas, portaria e entrada dos prédios e
estabelecimentos públicos.(NR)
 
Parágrafo único. No acesso aos órgãos públicos municipais as mãos deverão ser higienizadas com álcool gel setenta por
cento.(NR)”
 
Art. 2º O inciso I e II do art. 3º do Decreto nº 21.569, de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 3º ...
 
I - adequar o quadro funcional sob sua gestão, a fim de cumprir o distanciamento estabelecido no Sistema de Avisos, Alertas e
Ações para fins de monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19;(NR)
 
 
 
II - se necessário e viável, e somente a fim de cumprir o distanciamento, poderão estabelecer escalas com o revezamento das
jornadas de trabalho, sendo que o excedente do quadro funcional permanecerá em regime de teletrabalho, quando possibilitada a
sua realização à distância;
 
…”
 

Art. 3º Acresce o art. 4-A ao Decreto nº 21.569, de 2021, com a seguinte redação:
 
“Art. 4-A servidora gestante permanecerá afastada das atividades de trabalho presencial, devendo exercer as atividades, por meio
de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.(AC)”
 
 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Caxias do Sul, 22 de julho de 2021; 146º da Colonização e 131º da Emancipação Política.
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