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DECRETO NO 27/2020
Declara estado de calamidade p血blica e disp6e sobre

medidas para o enfrentamento da emerg6ncia de
Sa血de p血blica de importancia ∴intemacional

decorrente do surto epid6mico de coronavirus

(COVID‑19) no Municipio de Restinga S6ca.
PAULO RICARDO SALERNO, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA
S宜cA

nO uSO de suas atribui96es que lhe confere o inc. XXI do arL 20 da Lei Org鉦ca

Municipal,
CONSIDERANDO que a sadde 6 direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante politicas sociais e econ6micas que visem a Iedu9fo do risco de doen9a e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitdrio as a96es e servi9OS Para Sua PrOmO9aO, PrOte9fo e
recupera9あ, na foma do artigo 196 da Constitui9fb da Reptolica;

CONSIDERANDO a emergencla em Sadde pdblica de import鉦cia nacional
declarada pela Organiza9為O Mundial de Sa心de, em 30 de janeiro de 2020, em raZaO do novo

COrOnaVirus (COVID‑ 1 9);

CONSIDERANDO a Lei Nacional nO 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
disp6e sobre as medidas para enfrentanento da emergencia de saude publica deoonente do
COrOnaV王rus responsivel pelo surto de 201 9;

CONSIDERANDO a Portaria nO 188, de 4 de fevereiro de 2020, que

Declara

Emerg合ncia em Sa心de P心blica de import組cia Nacional @SPIN) em de∞rrenCia da Infec9奮O
Hunana pelo novo coronav王ms (20 1 9‑nCoV)

;

CONSIDERANDO a Portaria nO 356, de ll de mar9O de 2020, tamb6m do
Minist6rio da Sa心de, que regulanenta e operacionaliza a Lei nO 13.797/2020, eStわelecendo

medidas para o enfrentamento da emergencla em Sadde pdblica;

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nO
55・1 15, de 13 de mar9O de 2020, dispondo sobre as medidas tempordrias de preven9釦o ao
COnt各gio do virus, nO ambito estadual,

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do S山publi∞u O Decreto nO
55.128, de 19 de marap de 2020, decretando estado de calamidade pdblica em todo o te正t6rio

do Rio Grande do Sul,
CONSIDERANDO a Portaria de Instaura確O de Expediente nO

O1822.000.125/2020, do Minist6rio Pdblico Estadual, que reCOmenda o cunprinento das
medidas emergenciais no ambito municipal, PreVisto no art. 3O do Decreto nO 55.128, de 19 de
marco de 2020,

CONSIDERANDO que a situa9aO demanda o emprego urgente de medidas de
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DECRETA:

Art. 1O Fica decretado estado de calamidade pfblica no Municipio de Restinga
Seca em razfo da emergencia de sadde pdblica de import含ncia intemacional decorrente do

SurtO ePidemico de coronavrfus (COVID‑19), Pelo periodo de 1 5 (quinze) dias.
Paragrafo dnico. O prazo previsto neste artigo poder各ser prorrogado.

Art. 2O Enquanto perdurar o estado de calanidade pdblica, tOman‑Se Obrigat6rias
as medidas excepcIOnalS PreVistas neste Decreto.

CAPITULO I

DOS EMPREENDIMENTOS PRIVADOS
Art. 3O Fica determinado o fechamento dos estabelecimentos comerciais e de
PreSta9aO de serv19OS, a eXCe9肴O de:

I ‑ farmdeias;
II ‑ Clinicas de atendimento na紅ea da satde;
IⅡ ‑ merCados, SuPermerCados e feiras de hortigrar垂iros;

IV ‑ reStauranteS, bares, Padarias e lancherias;
V ‑ POStOS de combust王veis;

VI ‑ agrOPeCu各rias e demais estabelecimentos de venda de produtos animais;
VⅡ ‑ bancos e institui96es financeiras.

§ 1O Os estabelecimentos autorizados ao funcionanento, na foma deste artigo,
dever奮o adotar, de foma preferencial, O Sistema de entrega em domicilio de seus produtos, a

fim de evitar, na medida do possivel, aglomera9肴O de pessoas.

§

2O Os estabelecimentos n奮o listados neste artigo fican, de forma

excepcionalissima, COm O Objetivo de resguardar o interesse p心blico da saude coletiva, COm
SuaS atividades suspensas pelo periodo previsto para a calamidade p心blica.

Se碑O霊
Do Com6rcio e dos Servi9OS

Art. 4O Os estabelecimentos do com6rcio e serv19OS autOrizados ao

funcionanento, na foma do art. 3O deste Decreto, deverao adotar as seguintes medidas,
Cumulativas :
I ‑ higienizar, a Cada 3 (tres) horas, durante o periodo de funcionanento e sempre
quando do inicio das atividades, aS SuPerficies de toque (COrrim奮o de escadas rolantes e de

acessos, ma9anetaS, POrtaS言nclusive de elevadores, trinco das portas de acesso de pessoas,

Carrinhos, etC.), Preferencialmente com alcool em ge1 70% (setenta por cento) e/ou agua
Sanitaria, bem como com biguanida polimerica, quarten各rio de amonlO, Per6xido de

hidrogenio, deido peracetico ou glucopratamina;

II ‑ higienizar, Preferencialmente ap6s cada utiliza9fo ou, nO minimo, a Cada 3
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(tres) horas, d皿ante O Periodo de funcionamento e sempre quando do inicio das atividades, OS

Pisos, Paredes e ba血eiro, Preferencialmente com alcool em ge1 70% (Setenta POr CentO) e/ou

agua sanitaria, bem como com biguanida polim6rica, quarten各rio de am∂nio, Per6xido de

hidrogenio, deido peracetico ou glucopratamina;

IⅡ ‑ manter a disposi9為O e em locais estrat6gicos, alcool em ge1 70% (Setenta POr
CentO), Para utiliza9fo dos clientes e funcion鉦ios do Iocal; e

IV ‑ manter locais de circula9肴O e areaS COmunS COm OS Sistemas de ar

COndicionados limpos (乱tros e dutos) e, quando possivel, manter Pelo menos uma janela

extema abeIfa, COntribuindo para a renova9aO de an
Art・ 5O O funcionanento das IQjas dos estabelecimentos previstos no art. 3O deste

Decreto deve ser realizado com equlPeS reduzidas e com restri辞O aO n心mero de clientes

COnCOmitantemente, COmO foma de controle da aglomera9あde pessoas.

§ 1O A Iota9aO nfo poder各exceder a 50% (Cinquenta por cento) da capacidade
maxima prevista no alvar各de funcionamento ou Plano de Preven9fb Contra Incendio ‑ PPCI,

bem como de pessoas sentadas.

§ 2O Fica vedado o funcionanento de brinquedotecas, eSPa90S kids, Playgrounds, e
espa亨OS de jogos, eVentualmente existentes nestes estabelecimentos.

Se碑O量量

Dos Restaurantes, Bares e Lancherias
Art. 6O Os estabelecimentos restaurantes, bares, lanchonetes deverfめadotar as

Seguintes medidas, Cumulativas:
I ‑ higienizar, ap6s cada uso, durante o periodo de funcionamento e sempre
quando do inicio das atividades, aS SuPerficies de toque (cadeiras, ma9anetaS, Card各pios,

mesas e bancadas), Preferencialmente com alcool em ge1 70% (Setenta POr CentO), bem como
COm biguanida polim6rica ou per6xido de hidrogenio e acido perac6tico;
II ‑ higienizar, Preferencialmente ap6s cada utiliza9奮O Ou, nO minimo, a Cada 3

(tres) horas, durante o periodo de funcionamento e sempre quando do inicio das atividades, OS

PISOS, Paredes e forro, Preferencialmente com agua sanitaria, bem como com per6xido de
hidrogenio ou deido perac5tico;
IⅡ ‑ higienizar, a Cada 3 (tres) horas, durante o periodo de funcionanento e

SemPre quando do inicio das atividades, OS PISOS, Paredes, forro e banheiro, Preferencialmente
COm縫ua sanitdria, bem como com per6xido de hidrogenio ou deido perac6tico;
IV ‑ manter a disposi9為O, na entrada no estabelecimento e em lugar estrat6gico,

alcool em ge1 70% (Setenta POr CentO), Para utiliza9奮O dos clientes e funcion各rios do Iocal;
V ‑ dispor de protetor salivar eficiente nos serv19OS que trabalham com bu鯖もt;

VI ‑ manter locais de circula9為O e dreas comuns com os sistemas de ar

COndicionados limpos (餌tros e dutos) e, Obrigatorianente, manter Pelo menos una janela
extema aberta ou qualquer outra abertura, COntribuindo para a renova9奮O de ar;

VⅡ ‑ manter disponivel kit completo de higiene de m各os nos sanit紅ios de
Clientes e funcion紅ios, utilizando sabonete l王quido, alcool em ge1 70% (Setenta POr CentO)

toalhas de papel nfb reciclado;
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VIⅡ ‑ manter OS talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a

evitar a contamina誇O CruZada;

IX ‑ diminuir o n血nero de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a

SePara9fo entre as mesmas, diminuindo o ndmero de pessoas no Iocal e buscando guardar a
dist鉦cia minima recomendada de 2 m (dois metros) 1ineares entre os consumidores;
X ‑ fazer a utiliza9fo, Se neCeSS紅io, do uso de senhas ou outro sistema e宜caz, a

fim de evitar a aglomera9乳o de pessoas dentro do estabelecimento, aguardando mesa.

Par晦rafo心nico. A Iota9為O nあpoder各exceder a 50% (Cinquenta por cento) da
CapaCidade m各xima prevista no alvar各de funcionamento ou PPCI, bem como de pessoas

Sentadas.

CAPITULO II
DAS RESTRIC6ES A EVENTOS E ATIⅥDADES EM LOCAIS PUBLICOS OU DE USO

PUBLICO
Sc碕O賞

Dos Eventos

Art. 7O Fica cancelado todo e qualquer evento realizado em local fechado,
independentemente da sua caracteristica, COndi96es ambientais, tipo do p心blico, dura9fo, tipo

e modalidade do evento.

Art. 8O Fican cancelados os eventos realizados em local aberto que tenham
aglomera9あprevista com mais de 50 (cinquenta) pessoas de foma independentemente da
Sua CaraCteristica, COndi96es anbientais, tipo do phblico, dura9奮O e tipo do evento.

Art. 9O Fica vedada a expedi9奮O de novos alvar各s de autoriza9fo para eventos

tempordrios, durante o periodo de dura9fo do estado de calamidade p心blica.

Par各grafo血nico. Os eventos em vias e logradouros pdblicos ficam igualmente
CanCelados, a eXCe9肴O de feiras de abastecimento ao pdblico, realizadas ao ar livre, desde que

Organizadas de foma a n奮o gerarem a aglomera9aO de mais de l (una) pessoa a cada 4m2

(quatro metros quadrados).
Art. 10. Fica limitada a aglomera9奮O de pessoas em sa16es de festas e demais

dreas afins de condominios a 30% (trinta por cento) da capacidade m秘ima prevista no

PrQjeto de Preven9fo Contra Incendio ‑ PPCI.
Se辞O賞賞
Dos Ve賞6rios

Art. 11. Fica limitado o acesso de pessoas a ve16rios e afins a 30% (trinta por
CentO) da capacidade mまxima prevista no alvar各de funcionamento ou PPCI.
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Se辞oIII

Das Igrejas, TempIos e Celebrac6es Religiosas
Art. 12・ Ficam suspensas os encontros em lgrgaS, temPIo e demais

estabelecimentos religiosos, de qualquer doutrina, fe ou credo, independentemente da
aglomera9肴O de pessoas.

CAPITULO IⅡ

DA MOBILIDADE
Art. 13. O sistema de mobilidade operado pelo transporte coletivo, O tranSPOrte
Privado, tranSPOrte individual pdblico ou privado de passagelrOS, adotar各medidas de

higieniza9あe ventila辞O nOS Veiculos por intemedio da abe両町a de janelas, COnfome segue:

I ‑ higienizar superficies de contato (dire9aO, bancos, ma9anetaS, Painel de

COntrOle, POrtaS, COrrimfb, barras de apoio, etC.) com alcool liquido 70% (Setenta POr CentO) a
Cada viagem no transporte individual e diariamente no coletivo;

II ‑ manter a disposi9fb, Se POSSivel, na entrada e salda do veiculo, alcool em ge1
70% (setenta por cento), Para utiliza嘩O dos clientes e funcion各rios do Iocal.

§ 1O Para manter o ambiente arejado, O tranSPOrte devera circular com janelas

abertas.

§ 2O No caso da impossibilidade de abrir janelas, deve manter o sistema de ar

COndicionado higienizado.
Art. 14. Fica deteminada a fixa9fb de infoma96es sanit各rias visiveis sobre

higieniza9あe cuidados com a preven9肴O do COVID‑1 9.

Art. 15. Fica recomendado aos usudrios de transporte remunerado de passagelrOS,
antes e durante a utiliza確O dos veiculos, a ado9fo das medidas de higieniza9fo e de etiqueta

respirat6ria recomendadas pelos 6rg奮os de sa心de, em eSPeCial:
I ‑ higienizar as m奮os antes e ap6s a realiza確O de viagem nos veiculos transporte

remunerado de passagelrOS;

II ‑ eVitar o contato desnecessatio com as diversas partes do veiculo;
IⅡ ‑ PrOteger boca e nariz ao tossir e esplrrar, utilizando len9O Ou a dobra do

cotovelo, em reSPeito狂ripula9aO e aOS demais usu各rios e de modo a evitar a dissemina9fo de

enfermidades.

Art. 16. Fica autorizado e recomendado as concession各rias do transporte coletivo

POr 6nibus a realiza9負O de viagens somente com passagelrO Sentados nos ve王culos.

Art. 17. Fica recomendado aos motoristas, CObradores e usu紅ios de servi9OS de

transporte coletivo ou individual de passagelrOS, anteS e durante a utiliza9fo dos veiculos, a
ado9fo das medidas de higieniza9奮O e de etiqueta respirat6ria recomendadas pelos 6rgfos de
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II ‑ eVitar o contato desnecess壷io com as diversas partes do veiculo;

IⅡ ‑ PrOteger boca e nariz ao tossir e esplrrar, utilizando len9O Ou a dobra do

COtOVelo, em reSPeito a tripula9fb e aos demais usudrios e de modo a evitar a disseminap為o de

enfermidades ;

Se9aO量I量

Do Transporte Escolar
Art. 18. Fica suspensa a execu9aO da atividade de transporte escolar, nO territ6rio

do Municipio, Pelo mesmo periodo de suspensao das aulas.
CAPITULO III
DAS MEDIDAS DE HIGIENIZACÅo EM GERAL
Art. 19. Os 6rgあs e repa正96es pdblicas, OS Iocais privados com fluxo sxperior a

20 (vinte) pessoas de foma simult組ea, deverあadotar as seguintes medidas ao pdblico em

geral:

I ‑ disponibilizar alcool em ge1 70% (setenta por cento), naS SuaS entradas e
acessos de pessoas; e

II ‑ disponibilizar toalhas de papel descartivel.

Par盃grafo dnico. Os Iocais com acesso disponibilizarfo infoma96es sanitarias
Visiveis sobre higieniza9fb de mあs e indicar奮o onde 6 possivel realiza‑la.

Art. 20. Os banheiros p心blicos e os privados de uso comun, deverfo

disponibilizar sabfo, Sabonete detergente ou similar, e tOalhas de papel descartavel.

§ 1O Os banheiros deverfb ser higienizados em intervalos de 3 (tres) horas, COm

uso diutumamente de materiais de limpeza que evitem a propaga9肴O do COVID‑ 19, Sendo
Obrigatoriamente higienizados no inicio e ao final do expediente ou hor各rios de funcionamento
do 6rg各o, reParti9奮O Ou eStabelecimento.

§ 2O Durante o periodo em que o 6rg釦o, reParti9fo ou estabelecimento nao estiver

em funcionanento, fica suspensa a periodicidade prevista no § 1O deste artigo.

Art. 21. Ficam fechados os banheiros p心blicos que nfo disponibilizarem sal)Onete

liquido ou outra foma de higieniza9fo.
CAPITULO V

DOS SERVICOS PUBLICOS E DE ENTERESSE PUBLICO
Art・ 22・ Para fins do disposto neste Decreto consideram‑Se Serv19OS eSSenCiais

Fone/千ax: (うう〉 3261‑3200
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V ‑ Servi9OS de telefonia e intemet;
VI ‑ SerV19OS relacionados a politica p心blica assistencia social;

VII ‑ SerVi9OS funerarios e administra9あde necr6poles;
VIII ‑ COnStru fb, COnSerVa9各O, Sinaliza9fb e ilumina9fo de vias pdblicas;

IX ‑ Vigil含ncia;

X ‑ tranSPOrte e uSO de veiculos oficiais;
XI ‑ fiscalizac肴o;

XII ‑ dispensa9fb de medicanentos;
XIⅡ ‑ tranSPOrte COletivo;

XIV ‑ PrOCeSSamentO de dados ligados a serv19OS eSSenCiais;
XV ‑ bancos e institui96es financeiras.
Art. 23. Os titulares dos 6rgfos da Administra辞O Municipal Direta e Indireta
dever奮o avaliar a possibilidade de suspens肴o, redu9肴O, altera9fo ou implementa9aO de novas

COndi96es tempor各rias na presta9fb e acesso, bem como, OutraS medidas, COnSiderando a
natureza do serv19O nO Perfodo de calanidade pdblica, O fluxo e aglomera辞O de pessoas nos
Iocais de trabalho, emitindo os regramentos intemos necess各rios.

§ lO Nos termos deste artigo, OS SerVidores, efetivos ou comissionados,

empregados pdblicos ou contratados poder肴o desempenhar suas atribui96es em domicilio, em

modalidade excepcional de trabalho remoto, Ou POr Sistema de revezamento de jomada de
trabalho, nO intuito de evitar aglomera96es em locais de circula9fo comum, COmO Salas,

elevadores, COrredores, audit6rios, dentre outros, Sem PrqulZO aO SerV19O Publico.

§ 2O Fica recomendado que as reuni6es sQjam realizadas, SemPre que POSSivel, Sem

PreSen9a fisica.
Art. 24. A modalidade excepcional de trabalho remoto ser各obrigat6ria para os

Seguintes servidores:

I ‑ COm idade igual ou superior a 60 (SeSSenta) anos, eXCetO nOS dos servidores
Vinculados aos serv19OS eSSenCiais de sa心de p心blica;

II ‑ geStanteS;
III ‑ doentes cr6nicos, COmO Cardiacos, diab全ticos, doentes renais cr6nicos,

doentes respirat6rios cr6nicos, tranSPlantados, POrtadores de doen9aS tratados com
medicamentos imunodepressores e quimioter細icos, etC.

Art. 25. Os estagiarios da Administra辞O Pdblica Municipal Direta e Indireta
Serあencaninhados, SemPre que POSSivel, Para trabalho domiciliar.

Par各grafo血nico. Nos casos em que n欲o for possivel o trabalho domiciliar do
estagi各rio, Sera afastado das atividades, dispensado do comparecimento no 6rgfo p竜blico, Sem
Pr匂uizo da boIsa‑auXilio correspondente.

Art・ 26・ Fica dispensada a utiliza9都o da biometria para registro eletr6nico da

efetividade, devendo ser realizada apenas por meio do cracha de ident描ca9aO
Outra foma a ser estal

萱図回

elecida pela che宜a imediata dos 6rg肴os ou entidades p心blicas.
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Art. 27. Ficam suspensos os prazos de:
I ‑ Sindic含ncias e os processos administrativos disciplinares;

II ‑ inteaposi9都o de reclama96es, reCurSOS administrativos e recursos tributarios no

含mbito Municipal;

III ‑ atendimento da Lei nO 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso a
Infoma9fo ;

IV ‑ nOmea96es, POSSeS e entrada em exercicio dos servidores efetivos ou
tempor各rios, Cし町aS COnVOCa96es tenham sido publicadas anteriomente a este Decreto, bem

COmO OS PraZOS de validade de concursos pdblicos e processos seletivos ainda vigentes.

Par各grafo心血ico. Excetuam‑Se aO disposto no inciso IV deste artigo os casos de

mgreSSO de servidores profissionais da sadde e de areas relativas ao atendimento da
POPula9fo, em Carater de urgencia, a decorrentes desta calanidade pdblica.

Se碑O量
Dos Servicos de Sa心de P血blica

Art. 28. Fican imediatamente convocados todos os profissionais da sa心de,

SerVidores ou empregados da Administra9為O Publica Municipal, bem como os prestadores de
SerVi亨OS de sa心de, em eSPeCial aqueles com atua9肴O naS紅eas vitais de atendimento a
POPula確o, Para O CumPrimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.

Art. 29. A Secretaria Municipal de Sadde dever各elaborar Plano de Conting合ncia

e A9奮O quantO a ePidemia de Coronavirus (COVID‑19), que COnter各, nO minimo:
I ‑ PrOtOCOIo clfnico para defini辞O de caso suspeito e fluxo de atendimento nas

unidades Iocais do SUS;
II ‑ niveis de resposta;

III ‑ eStrutura de comando das ap6es no Municipio;
IV ‑ mapeamentO da rede SUS, COm:
a) Defini9fo dos pontos de acesso dos usu各rios de sa心de com sintomas de casos

SuSPeitos;

b) Levantanento de leitos hospitalares para intema96es, bem como dos insumos e
aparelhos necessatios ao atendimento dos doentes;
C) Ident沌ca9fb de fomecedores de bens e prestadores de servi9OS de sadde, na

reglaO, CaSO Sqa neCeSSdria a contrata9aO COmPlementar.
Par各grafo dnico. As a96es realizadas no ambito do Municipio segulraO, em
qualquer hip6tese, aS diretrizes t6cnicas e clinicas do

Plano de Contingencia e A9aO Estadual

do Rio Grande do Sul para Infec9aO Humana pelo novo Coronavirus (2019‑ nCoV)
e do
Plano de Contingencia Nacional para Infec9fo Humana pelo novo Coronavirus (COVID‑
19)

.

Art. 30. A Secretaria Municipal de Sande fara ampla divulga9各O, Para宜ns de
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§ lO As ap6es de que tratam este a正go poderao ser realizadas por campanhas

Publicitarias, em meio eletr6nico, radiofonico ou televisivo, bem como por meio de
Orienta96es virtuais e remotas a popula9あ.

§ 2O Os 6rgaos e entidades p心blicos do Municipio difundirfo, nO ambito das suas

competencias, O aplicativo para celular, do Minist6rio da Sande, Chamado
‑ SUS

CORONAV王RUS

, Para utiliza9fb pela popula9肴O.

Art. 31. E obrigat6ria de uso de equlPamentOS de prote9fo individual pelos
agentes de sa心de, bem como a amplia9肴O das medidas de higiene e limpeza nas unidades de

Sa心de, COm amPla disponibiliza9あde alcool gel para uso pdblico.

Art. 32. Cabe a Secretaria Municipal de Sa血de estabelecer escalas de trabalho e
hor各rios de atendimento nas unidades de sadde do Municipio, COm fins de evitar aglomera碕O

de pessoas e viabilizar o cumprimento dos fluxos e protocolos clinicos de atendimento aos
PaCientes.

Se碕O重量
Do Atendimento ao P血b賞ico

Art. 33. Ficam suspensas as atividades de atendimento presencial dos serv19OS,
resguardada a manuten9aO integral dos serv19OS eSSenCiais previstos no art. 22 deste Decreto.
Paragra軸一∴dnico. Os referidos atendimentos dever肴o ser realizados,

Preferencialmente, POr meio eletr6nico, Ou telefone, quando couber, POdendo,
excepcionalmente, Se realizar atraves de agendanento individual, mediante privia analise da
necessidade pela equipe de servidores competente.

Se碑oIⅡ

Dos Servi9OS Terceirizados e Das ParcerIaS
Art. 34. Os titulares dos 6rg奮os da Administra9aO Municipal Direta e Indireta que

POSSuem temOS de parceria, bem como contratos de terceiriza確O deverfb avaliar, de foma
Pemanente, a POSSibilidade de suspensfo, redu9fo, altera9肴O Ou implementa9各O de novas

COndi96es tempordrias na presta9fo e acesso ao servi9O, bem como outras medidas,
COnSiderando sua natureza no per王odo emergencial, O fluxo e aglomera9為O de pessoas nos

Iocais de atendimento, emitindo os regramentos intemos, Sem PrQjuizo dos serv19OS P心blicos.

Sc辞O賞V
Dos Aposentados e Pensioni§taS

Art. 35. Ficam dispensados, Pelo prazo de 90 (noventa) dias a realiza9為O de prova

de vida dos aposentados, PenSionistas vinculados ao Regime Pr6prio de Previdencia Social do
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Par各graft高nico. Fican excepcionado da regra prevista neste artigo os casos em

que ja houve o bloqueio do paganento, em data anterior a da publica9肴O deste Decreto,
OCaSifo em que dever各ser realizado agendamento individual junto ao setor de RPPS.

Se辞OV
Dos Servi90S Pdblicos de Assist6ncia Social
Art. 36. Fican suspensas, a COntar da data da publica9aO deste Decreto, tOdas as

atividades coletivas de Assistencia Social.

R。f。rch。i。豊i霊z崇菩露語誤読能管諾慧擦笠嵩霊
Sociais do Govemo Federal terfo suas atividades coletivas suspensas e o atendimento ao
P心blico restringido pelo periodo da calanidade pdblica.

§ 2O Os atendimentos individuais serao realizados, Preferencialmente, POr meio
eletr∂nico, Ou telefone, quando couber, POdendo, eXCePCionalmente, Se realizar atrav6s de

agendanento individual, mediante privia analise da necessidade pelas equipes de referencia
respectivas.

Art. 37. A Secretaria Municipal de Assistencia Social organizar各, nO ambito da

Prote9為O Social B各sica do Sistema Unico de Assist合ncia Social, Plantao para atendimento de

PeSSOaS e familias em situa9fb de risco ou de vulnerabilidade social decorrentes de perdas ou
danos causados pela anea9a de serios padecimentos, Priva9あde bens e de seguran9a material

e de agravos sociais, decorrentes da epidemia de Coronavirus (COVID‑1 9)・

§ 1O Os individuos e familias que acessarem a assist台ncia social deverfb ser

avaliados pelas equipes de referencia ou, na auSenCia destas, nO minimo por tecnicos de nivel
SuPerior, que POdera realizar o atendimento de foma eletr∂nica ou por telefone, quando

POSSivel.

§ 2O Mediante avalia9fb realizada na foma do § 1O deste artigo, Ser奮O atendidos,
POr meio da concess為o de beneficios eventuais, OS uSu各rios e familias que apresentarem riscos,

Perdas ou danos decorrentes de:
I ‑ falta de condi96es de suprlr a manuten9fo cotidiana, em eSPeCial alimenta9各O;

II ‑ neCeSSidades bdsicas de subsistencia, COmO g各S de cozinha e itens de
VeStu各rio;

IⅡ ‑ auXilio financeiro, em PeCdnica mensal, 1imitado ao valor de R$

200,00 (duzentos reais), Pelo periodo da calanidade p心blica, Para manuten9肴O de servi9OS

essenciais de abastecimento de agua, luz e comunlCa9aO.

§ 3O Os beneficios previstos no § 2O deste a正go poderfo ser concedidos

cunulativamente, mediante expressa manifesta9aO das equipes de referencia ou, na auSenCia
dela, de t5cnico de nivel superior.

§ 4O A concessfb dos benefroios previstos nos incisos I e II do § 2O deste artigo

feita por meio de entregas domiciliares.
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§ 5O A concessfb do beneficio previsto no inciso IⅡ do § 2O deste artigo ser各feita,
Preferencialmente, POr meio de cr6dito em conta banc各ria de titularidade do beneficiario.

Art. 38. A atua9aO da Secretaria Municipal de Assistencia Social devera ocorrer
COI互untanente com os trabalhos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

Art. 39. A atua9fb da politica de Assistencia Social no periodo da calamidade
Pdblica visa as a96es de resposta imediata ate o retomo progressivo das atividades de rotina
da comunidade, de forma a preservar a referencia e continuidade do atendimento e
acompanhamento dos usuarios e suas familias nos respectivos serv19OS.
Art. 40. O Conselho Tutelar manter各plantao permanente para atendimento de

Crian9aS e adolescentes, Visando resguardar os seus direitos.

Par盃grafo心nico. O plantao de que trata este artigo poder各ser feito em reglme

domiciliar.

CAP壬TULO VI DISPOSIC6ES FENAIS
Art. 41. Aplicam‑Se, Cumulativamente, aS Penalidades de multa, interdi9あtotal ou
ParCial da atividade e cassa9奮O de alvara de localiza辞O e fimcionamento previstas na legisla確o

Vigente.

Art. 42. As medidas previstas neste Decreto poderfb ser reavaliadas a qualquer
momento, de acordo com a situa9乳o epidemio16gica do Municipio.

Art. 43. Este Decreto entra em vlgOr na data de sua publica9肴O.

JOÅo IRAJÅ ROSA DA SILVA
Sec. Mun. de Administra9あ
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