
ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE GRANITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 009 DE 27 DE ABRIL DE 2020 ADOTA

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS VOLTADAS AO ENFRENTAMENTO E À
REDUÇÃO DOS RISCOS DE DISSEMINAÇÃO E CONTÁGIO DO

CORONA VÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO INTERNO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Adota medidas administrativas voltadas ao
enfrentamento e à redução dos riscos de
disseminação e contágio do corona vírus (covid-
19) no âmbito interno da administração pública
Municipal e dá outras providências.

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GRANITO, Estado de
Pernambuco, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas pelo Art. 70 da Lei Orgânica do Município,
CONIDERANDO o Decreto nº 004, de 20 de março de 2020
que regulamenta, no Município de Granito Estado de
Pernambuco, medidas temporárias e restritivas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus conforme previsto na
Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e decreta
Estado de Emergência em saúde pública;
 
CONSIDERANDO a Recomendação 03/2020 do Ministério
Público do Estado de Pernambuco, por meio do Promotor de
Justiça da Comarca de Bodocó.
 
CONSIDERANDO a necessidade de adotar medidas restritivas
temporárias adicionais para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, inclusive quanto à concentração e à aglomeração
de pessoas,
 
CONSIDERANDO o DECRETO Nº 48.837, DE 23 DE
MARÇO DE 2020 do Governo do estado de Pernambuco.
 
Faz saber que DECRETA:
 
Art. 1º.O Atendimento ao público perante as Secretarias
Municipais e demais órgãos ligados administração pública será
realizado preferencialmente por telefone ou correspondência
eletrônica, disponibilizados no site oficial do Município de
Granito-PE, por prazo indeterminado, até disposição em
contrário.
 
Art. 2ºOs servidores municipais, considerados essenciais para o
funcionamento do Poder Executivo, cujas atividades sejam
passíveis de execução fora da repartição pública, ficam
submetidos ao regime de Teletrabalho (home office).
 
§ 1º Considera-se Teletrabalho, a atividade desempenhada pelo
servidor fora das dependências da repartição pública, com a
utilização de tecnologias da informação e comunicação,
podendo ser prestado na própria residência do servidor público,
ou em qualquer outro ambiente externo privado, a
regulamentação a ser seguidas pelo servidor em teletrabalho
serão reguladas em Decreto próprio.
 
§ 2º O servidor submetido ao regime de Teletrabalho deverá
observar o cumprimento da carga horária e a jornada do seu
respectivo cargo, sem prejuízo da apresentação de relatório
circunstanciado das atividades desenvolvidas ou ser submetido
a fiscalização do gestor da pasta.
 
§ 3º O regime de Teletrabalho será priorizado aos servidores
que pertençam ao grupo de risco do corona vírus (COVID-19),



de acordo com a referência normativa do Ministério da Saúde.
 
§ 4º A alteração da modalidade de Teletrabalho para a
modalidade presencial poderá ocorrer a qualquer tempo,
justificado o interesse público.
 
§ 5º O Teletrabalho referenciado neste artigo, poderá se aplicar
excepcionalmente aos servidores lotados na Secretária de
Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras e
Transportes, secretária de Educação, que executam funções de
cunho meramente administrativo, com as exceções previstas
em Portaria específica a ser editada pelo gestor de cada pasta.
 
§ 6º As Secretarias Municipais deverão apresentar à Secretaria
Municipal de Administração e ao Departamento de Recursos
Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação
do presente Decreto, a relação dos servidores sujeitos à
modalidade de Teletrabalho.
 
§ 7º A alteração do regime de Teletrabalho será notificada ao
servidor público municipal com antecedência de 24 (vinte e
quatro) horas, por qualquer meio de comunicação, seja escrito
ou eletrônico.
 
§ 8º Na hipótese de o servidor público municipal não possuir os
equipamentos tecnológicos, a infraestrutura necessária e
adequada à prestação dos serviços na modalidade de
Teletrabalho, ou ainda que faça parte do grupo de risco em
razão pandemia do COVID-19, o Poder Executivo Municipal
poderá:
 
I - Priorizar a concessão de férias, licença-prêmio, ou utilização
do banco de horas, de acordo com a legislação vigente,
ressalvados os casos em que a realização das funções sejam
indispensáveis para minimizar os efeitos da pandemia
ocasionada pelo COVID-19;
 
II - Fornecer seus equipamentos em regime de comodato,
mediante termo de autorização de uso e arcar com ao serviços
de infraestrutura;
 
§ 9º O tempo de uso de aplicativos e programas de
comunicação fora da jornada de trabalho normal do servidor
não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de
sobreaviso.
 
§ 10 Os servidores municipais submetidos à modalidade de
Teletrabalho poderão ser convocados, a qualquer tempo, por
iniciativa do secretário da pasta, por interesse do serviço
público ou em decorrência da decretação do fim da situação de
emergência, a trabalharem novamente de forma presencial.
 
Art. 3º.Havendo justificada necessidade de ampliação do
contingente de pessoal para dar conta ao enfrentamento da
pandemia decorrente do corona vírus (COVID-19), nos termos
do Decreto, fica facultado ao Município:
 
I - Designar servidores para atuar em Secretarias ou órgãos
vinculados as mesmas diversas daquelas onde se encontram
lotados, desde que para o desempenho de atribuições
equivalentes ou afins às do cargo ocupado;
 
II - contratar pessoal por tempo determinado, priorizando os
que tenham sido aprovados em processo seletivo vigente em
caso de haver, autorizada a contratação emergencial,
prescindindo de processo seletivo, quando inexistentes
candidatos classificados ou esteja esgotada a lista
classificatória.
 
Art. 4º.Das Secretarias e demais órgãos Municipais que
possuírem servidores ociosos, ou que estejam impossibilitados
de prestar serviço em regime de teletrabalho ou
presencialmente na repartição pública, deverá a administração



conceder ao servidor: férias, licença-prêmio ou folga, mediante
a inclusão na sua respectiva ficha funcional
 
Art. 5º. As Secretarias ou demais órgãos Municipais, que
julgarem conveniente, poderão designar seus servidores para
trabalhar de forma presencial, inclusive, fora das dependências
da repartição pública, de acordo com a necessidade e o
interesse público, no cumprimento de atividades específicas e
relacionadas à pandemia do Corona vírus, que visem: prestar
apoio, atender, cadastrar, informar, fiscalizar, conscientizar,
amparar ou socorrer, pessoas ou famílias de comunidades
carentes ou em situação de vulnerabilidade que necessitem de
auxílio, mediante a edição de portaria específica do gestor da
pasta.
 
Art. 6º.Os servidores e colaboradores enquadrados nos grupos
de risco deverão, preferencialmente, ser afastados de atividades
que impliquem atendimento ao público externo.
§ 1º Na impossibilidade de afastamento de atividades de
atendimento ao público externo, os servidores e colaboradores
dos grupos de risco deverão ser preferencialmente mantidos em
atividades de gestão, suporte e assistência em áreas não
diretamente relacionadas à assistência a pacientes suspeitos ou
confirmados de COVID-19.
§ 2º Para os fins do disposto neste artigo, consideram-se
enquadrados nos grupos de risco:
I - Maiores de 60 (sessenta) anos;
II - Cardiopatas graves ou descompensadas (insuficiência
cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias);
III - Pneumopatas graves ou descompensadas (dependentes de
oxigênio, portadores de asma moderada/grave, DPOC);
IV - Imunodeprimidos;
V - Diabéticos conforme juízo clínico;
VI - Gestantes de alto risco.
§ 3º O enquadramento no grupo de risco deverá ser objeto de
comprovação perante a chefia imediata, com Atestado Médico
e comprovação de acompanhamento de seu quadro de saúde
por médico ou medicações anteriores.
Art. 7º.Os servidores e colaboradores maiores de 70 anos serão
colocados em trabalho remoto que abranja a totalidade ou
percentual das suas atividades desenvolvidas (conforme
Instrução Normativa MS 21/2020).
 
Art. 8º.Para os servidores públicos em atividade que
apresentarem atestados médicos relacionados à Síndrome
Gripal, fica estabelecido que as perícias deverão ser agendadas
como perícia documental, mediante abertura obrigatória de
processo administrativo eletrônico, sendo indispensável a
apresentação de atestado médico junto ao seu requerimento,
ressalvadas as hipóteses de internação hospitalar.
 
Parágrafo único. O atestado médico deverá conter
obrigatoriamente: nome completo do servidor, data de emissão,
período de afastamento, especificação da Classificação
Internacional de Doença - CID, na forma da Resolução
1685/2002, carimbo e assinatura do profissional médico.
 
Art. 9º.. Todas as demais restrições e medidas emanadas pelo
Governo do Estado encontram-se respeitadas por este Decreto,
ressalvadas as ampliações e situações específicas disciplinadas
no presente.
 
Art. 10°. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11°. Ficam revogados as disposições em contrário.
 
Prefeitura Municipal Granito, 27 de ABRIL de 2020.
 
JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Prefeito Municipal 
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