ESTADO DO RiO GRANDE DO SUL

MUN看C題P菓O DE RES丁案NGA SECA
DECRETO NO 34/2020
Declara estado de calamidade p血blica e disp6e sobre

medida§ Para O enfrentamento da emerg6ncia de
Sa心de pdblica de importancia ∴internacional

decorrente do surto epid6mico de coronavirus

(COVID‑19) no Municipio de Restinga Seca.
PAULO RICARDO SALERNO, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA
SEcA, nO uSO de suas atribui96es que lhe confere o inc. XXI do art. 20 da Lei Organica
Municipal,
CONSIDERANDO que a sadde e direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante politicas sociais e econ6micas que visem a redu9各O do risco de doen9a e de outros
agravos e ao acesso universal e ig脚litario as a96es e serv190S Para Sua PrOmO辞O, PrOte9fo e

recuperac詠o, na foma do artigo 196 da Constitui鐘O da Repdblica;

CONSIDERANDO a emergencla em Sadde p同lica de import鉦cia rracional
declarada pela Organizap肴o Mundial de Sande, em 30 de j狐eiro de 2020, em raZaO do novo

COrOnaVinrs (COVID‑ 1 9);
CONSIDERANDO a Lei Nacional nO 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
disp6e sobre as medidas para enfrentamento da emergencia de sadde pthlica decorrente do
COrOnaVinrs responsivel pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO a Portaria nO 188, de 4 de fevereiro de 2020, que

Declara

Emergencia em Sadde Pdblica de import釦ocia Nacional GSPEN) em decorrencia da Infec9fb
Hunana pelo novo coronavirus (201 9‑nCoV)

;

CONSIDERANDO a Portaria nO 356, de ll de mar亨O de 2020, tamb6m do

Ministerio da Sadde, que regulamenta e operacionaliza a Lei nO 1 3.797/2020, eStabelecendo
medidas para o enfrentanento da emergencla em Sadde pfrolica;
COSIDERANDO que a Uniao publicou o Decreto Federal nO lO.282

de 20 de

mar90 de 2020, que regulamenta a Lei Federal nO 13.979/2020, Para definir os servi9OS
pdblicos e as atividades essenciais

bem como alterap6es posteriores;

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nO
55.115, de 13 de mar9O de 2020, dispondo sobre as medidas tempor誼as de preven尊O aO

contagio do virus, nO ambito estadual, e tOdas as altera96es posteriores;

CONSIDERANDO que o Estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto nO
55.128, de 19 de mar9O de 2020, decretando estado de calanidade p的lica em todo o territcho

do Rio Grande do Sul, e tOdas as altera96es posteriores;
CONSIDERANDO a Portaria de Instanra9各O de Expediente nO
O1822.000.125/2020, do Ministerio P心blico Estadunl, que reCOmenda o cunprimento das
medidas emergenciais no ambito municipal

PreVisto no arL 3O do Decreto nO 55・128, de 19 de

mar9O de 2020;
CONSIDERANDO que a sit脚9fo demanda o emprego urgente de medidas de
preven9fro, COntrole e conten9各O de riscos, danos e agravos a sadde pthlica, a fim de evitar a

dissemina確O da doen9a nO Municipio;

DECRETA:

Art. 1O Fica decretado estado de calamidade pdblica no Municipio de Restinga
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Art. 2O Enquanto perdurar o estado de calamidade ptolica, tOmam‑Se Obrigatdrias
as medidas excepcIOnalS PreVistas neste Decreto'

§ 1O Detemina‑Se O distanciamento social de todos os habitantes do Munic王pio, S6
podendo haver circulap為o de pessoas para providencias relativas a subsistencia pr6pria e de

suas familias, Para COnSumO de bens ou serv19OS autOrizados a funcionamento na foma deste
Decreto.

§ 2O Fican interditados, nO territ6rio do Municipio, Pra9aS e ParqueS Phblicos,

bem como praias, balne紅ios e aguas intemas.

CAPiTULO I

DOS EMPREENDIMENTOS PRIVADOS
Art 3O O funcionanento dos empreendimentos pdblicos e privados segulra O
disposto no Decreto Estadual nO 55・128, de 19 de mar9O de 2020, e altera96es posteriores.

§ 1O Os estabelecimentos comerciais s6 poder各o funcionar no hor証io das O9:00 as

18:00 horas, de segunda a sexta feira, e aOS S創oados das O9: aS 12:00 horas

eXCetO famdeias,

postos de combustiveis, reStauranteS e lancherias, aSSim como estabelecimentos Iocalizados

nas margens das rodovias.

§ 2O Os mercados, SuPemerCados, feiras e padarias somente poder為o abrir de

Segunda a s各bado das O9:00 as 19:00 horas.

§ 3O O consumo de alimentos no interior de restaurantes, bares, Padarias e

lancherias e similares deve observar as regras do inciso IV do art. 3O do Decreto Estadual de
que trata o cczput, devendo a atividade ser realizada preferencialmente por meio de retirada em
balc奮o e entrega em domic王lio.

§ 4O As l句as de conveniencia de postos de combustiveis em territ6rio municipal, a
exce亨為O daquelas situadas em rodovias, S6 poder為o funcionar no hor誼o compreendido entre

as 7h e as 19h, de segunda a s各bado.

§ 5O Sempre que possivel, OS eStabelecimentos deverあadotar, de foma
preferencial, O Sistema de entrega em domic王lio de seus produtos, e, em qualSquer dias e

hor各rios, eVitar a aglomera辞O de pessoas nos seus espa9OS de circula9肴O e dependencias.

Se碑O重
Medidas Sanit缶ias Obrigat6rias
Art. 4O Todos os estabelecimentos autorizados a funcionar dever各o:

I ‑ afixar, em ]ocal visfvel de seus estabelecimentos, infoma96es sanitarias
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II ‑ higienizar, ap6s cada uso, d皿ante O Periodo de funcionamento e sempre

quando do inicio das atividades, aS SuPerfroies de toque (Cardapios, meSaS e bancadas),
preferencialmente com alcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado;
IⅡ鵜higienizar, Preferencialmente ap6s cada utiliza辞O Ou

nO minimo, a Cada a

cada tres horas, durante o perfodo de funcionamento e sempre quando do infcio das
atividades, OS PISOS, Paredes, forro e ba血eiro, Preferencialmente com agua sanit誼a ou outro

PrOduto adequado;
IV ‑ manter a disposiやあ, na entrada no estabelecimento e em local de facil
acesso, alcool em gel setenta por cento, Para a utiliza9肴O dos clientes e funcionゑrios do Iocal;

V ‑ manter locais de circula9fb e ateas comuns com os sistemas de ar
condicionados limpos (filtros e dutos) e, Obrigatoriamente, manter Pelo menos uma janela
extema aberta ou qualquer outra abertura, COntribuindo para a renova9奮O de ar;

VI葛manter disponivel負kit" completo de higiene de m釦os nos sanit壷os de
clientes e funcion誼os, utilizando sabonete l王quido, alcool em gel setenta por cento e toalhas

de papel nfo reciclado;
VⅡ ‑ diminuir o ninero de pessoas no Iocal, buscando guardar a distancia

minima recomendada de dois metros lineares entre os consumidores;

Se碑O重工

Das Inddstrias e do Com6rcio em GeraI
Art. 5O Os estabelecimentos industriais e comerciais em geral deverfb adotar:
I鵜Sistemas de escalas, de revezamento de tumos e altera96es de jomadas, Para

reduzir fluxos, COntatOS e aglomera96es de trabalhadores;

II ‑ PrOVidencias necessarias ao cunprimento das diretrizes sanitarias de

distanciamento interpessoal de, nO minimo, dois metros, Observadas as demais recomenda96es
tecnicas deteminadas pelo Ministerio da Sande ou pela Secretaria da Sa心de;
IⅡ ‑ tOdas as medidas previstas m art. 4O deste Decreto;

IV ‑ Orienta9肴O aOS SeuS emPregados

de modo a refor9ar a import鉦cia e a

necessidade :
a) Da ado9aO de cuidados pessoais, SObretudo da lavagem das m奮os, da utiliza9肴O
de produtos ass5pticos durante o trabalho, COmO alcool em gel setenta por cento

e da

observancia da etiqueta respirat6ria;

b) Da manuten9fb da limpeza dos instrumentos de trabalho.

Paragrafo dnico. A Iota9fo nfo poder各exceder a 50% (cinquenta por cento) da
capacidade m各xima prevista no alvar各de funcionanento ou Plano de Preven碑O Co血a

Incendio ‑ PPCI.
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Art. 6O O comercio realizado em restaurantes, bares, lanchonetes e similares, alem
da ado9あdas medidas deteminadas no aft' 3O deste Decreto

dever為o adotar, ainda

de foma

cumulativa:
I ‑ higienizar, ap6s cada uso

durante o periodo de funcionanento e sempre

quando do壷cio das atividades, aS∴SuPerfroies de toque (card缶pios, meSaS e bancadas),

preferencialmente com alcool em gel setenta por cento ou outro produto adequado;
II ‑ dispor de protetor salivar eficiente nos serv19OS que trabalham com ̀̀bu節et‑I;

IⅡ ‑ manter OS talheres higienizados e devidamente individualizados de forma a

evitar a contamina9あcruzada;

IV ‑ diminuir o ndmero de mesas no estabelecimento de forma a aumentar a
separa9奮O entre elas, diminuindo o n血ero de pessoas no Iocal e buscando guardar a distancia

minima recomendada de dois metros lineares entre os consumidores;
V ‑ fazer a utiliza9aO, Se neCeSS各rio, do uso de se血as ou outro sistema eficaz, a

丘m de evitar a aglomera9釦o de pessoas dentro do estabelecimento aguardando mesa;

Par縫rafo血ico. A Iota9奮O n肴O POder各exceder a 50% (Cinquenta por cento) da
capacidade maxima prevista no alvar各de funcionanento ou PPCI, bem como de pessoas

sentadas.

CAP壬TULO II

DAS RESTRIC6ES A EVENTOS E ATIⅥDADES

EM LOCAIS PUBLICOS OU DE USO PUBLICO
Se辞O重
Dos Eve皿tos

Art. 7O Fica vedada a realiza9fo de eventos e de reuni6es de qualquer natureza, de
carater pf心lico ou privado, inclu王das excurs6es, CurSOS PreSenCiais, COm mais de 30 (trinta)

PeSSOaS.

Paragrafo血ico・ Ficam cancelados os eventos que te血am aglomera9各O PreVista

com mais de 30 (trinta) pessoas, de foma independentemente da sua caracteristica, COndi96es
ambientais, tipo do p的lico

dura誇O e tipo do evento.

Art. 8O Fica vedada a expedi辞O de novos alvar各s de autoriza9肴O Para eVentOS

tempor壷os, durante o periodo de dura印do estado de calamidade phblica.

Par毎rafo血ico. Os eventos em vias e logradouros ptolicos ficam igualmente
cancelados, a eXCe碑O de feiras de abastecimento ao pdblico

realizadas ao ar livre, desde que

organizadas de foma a nao gerarem a aglomera確O de mais de l (uma) pessoa a cada 4m2
(quatro metros quadrados)・

Se碑O重工

Dos Ve16rios
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Art. 9O. Fica limitado o acesso de pessoas a ve16rios e afins a 30% (trinta por
cento) da capacidade m各xima prevista no alvar各de funcionamento ou PPCI.

Se碕OI重工

Das Igrejas, Templos e Celebrae6es Religiosas

Art. 10. As celebrap6es religiosas em igrQjas e tempIos s6 poder肴o ocorrer com a

presen9a maXima de 30 (trinta) pessoas, adotando‑Se, ainda, integralmente, aS medidas

PreVistas no art. 4O deste Decreto.
CAP王TULO IⅡ

DA MOBILIDADE
Se辞O量

Do Transporte Coletivo e Individual de PassagelrOS
Art. 11. O sistema de mobilidade operado pelo transporte coletivo, O tranSPOrte
privado, O tranSPOrte Seletivo por lota9肴O, tranSpOrte individual p。blico ou privado de

passagelrOS, adotar各medidas de higienizapao e ventilapao nos veiculos por intem6dio da

abertura de janelas, COnfome segue:
I ‑ a realiza9fo de limpeza minuciosa di壷a dos veiculos com utiliza9為O de

produtos que impe9am a PrOPaga9為O do virus como alcoo=iquido setenta por cento, SOlu9aO

de agua sanit証a, quatem各rio de am鉦io, biguanida ou glucoprotamina;
II ‑ a realiza辞O de limpeza r細ida das superfroies e pontos de contato com as
m為os dos usuarios, COmO rOleta, bancos, baladstres, Pega‑mfo

COrrimfo e apoIOS em geral

com alcool l王quido setenta por cento a cada viagem no transporte individual e

nO minimo, a

cada tumo no transporte coletivo;
IⅡ ‑ a realiza9aO de limpeza r各pida com alcoo=iquido setenta por cento dos

equipamentos de pagamento eletr6nico (m各quinas de cartfo de cr6dito e debito)

ap6s cada

utiliza辞O;
IV

‑

a disponibiliza9aO, em local de facil acesso aos passagelrOS,

preferencialmente na entrada e na sa王da dos ve王culos, de alcool em gel setenta por cento;

V ‑ a Circulac為o com janelas e alcap6es de teto al)ertOS Para manter O ambiente

arejado, SemPre que POSSivel;
VI ‑ a higieniza9叙o do sistema de ar‑COndicionado;

VⅡ ‑ a fixa9各O, em local visivel aos passageiros, de infoma96es sanit誼as sobre

higieniza9aO e Cuidados para a preven辞O do COVID‑19 (novo Coronavirus);
VⅡI ‑ a utiliza亨奮O, Preferencialmente, Para a eXeCu9あdo transporte e montagem
da tabela hor各ria, Veiculos que possuam janelas passiveis de abertura Oanelas nao lacradas),
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utilizando os demais veiculos apenas em caso de necessidade e para fins de atendimento pleno
da programa9急O de viagens;

IX ‑ Orienta9aO a tOdos os responsiveis por veiculos do transporte coletivo e
individual, Pdblico e privado, de passagelrOS que instruam e orientem seus empregados, em
especial motoristas e cobradores, de modo a refor9ar a import鉦cia e a necessidade:

a) Da ado9都o de cuidados pessoais, SObretudo da lavagem das m為os ao fim de
cada viagem realizada, da utiliza鋳o de produtos ass6pticos durante a viagem, COmO alcool em

gel setenta por cento, e da observancia da etiqueta respirat6ria;
b) Da manuten9各O da limpeza dos veiculos;
c) Do modo correto de relacionanento com os usu各rios no periodo de emerg台ncia

de sadde pdblica decorrente do COVID‑ 1 9 (novo Coronavirus);

Art. 12. Fica recomendado aos usu各rios de todos os modais de transporte
remunerado de passagelrOS, anteS e durante a utilizapfb dos veiculos

a ado9都o das medidas de

higieniza9款o e de etiqueta respirat6ria recomendadas pelos 6rg各os de sande, em eSPeCial‥
I ‑ higienizar as m為os antes e ap6s a realiza9叙o de viagem nos veiculos transporte

remunerado de passagelrOS;
II ‑ eVitar o contato desnecess各rio 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ripula9肴O e aOS demais usu如os e de modo a evitar a dissemina9fb de

enfermidades,
IV易utilizar preferencialmente o cartao de bilhetagem eletr6nica (∂nibus e
lota碑O) e cart6es de credito e debito (t秘i) como meio de pagamento, eVitando a utilizapao de

dinheiro em especle.

Se碑OI量

Do Transporte Escolar

Art. 13. Fica suspensa a execu9奮O da atividade de transporte escolar no territ6rio

do Municipio pelo mesmo perfodo de suspensfb das aulas.
CAPITULO IV

DAS MEDIDAS DE HIGIENIZACAO EM GERAL
Art. 14. Os 6rg釦os e reparti96es pdblicas, OS Iocais privados com fluxo superior a

20 (vinte) pessoas de foma simultanea, dever奮o adotar as seguintes medidas ao p同lico em

geral:

I ‑ disponibilizar alcool em ge1 70% (Setenta POr CentO), naS SuaS entradas e
acessos de pessoas; e

II ‑ disponibilizar toalhas de papel descartavel.
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Art. 15. Os ba血eiros pfめlicos e os privados de uso comun deverao
disponibilizar sal泊o, Sabonete detergente ou similar, e tOalhas de papel desca]itivel.

§ lO Os ba血eiros dever叙o ser higienizados em intervalos de 3 (tres) horas, COm

uso diutumamente de materiais de limpeza que evitem a propaga9fb do COVID‑19

Sendo

obrigatorianente higienizados no inicio e ao final do expediente ou hor餌os de
funcionamento do 6rg肴o, reParti9為O Ou eStabelecimento.

§ 20 Durante o periodo em que o 6rgあ, reParti9為O Ou eStわelecimento nao estiver
em funcionamento, fica suspensa a periodicidade prevista no § 1O deste artigo.

Art. 16. Ficam fechados os ba血eiros p的licos que n奮o disponibilizarem sabonete

liquido ou outra foma de higieniza碕O.

CAPfTULO V

DOS SERVICOS PUBLICOS E DE ENTERESSE PUBLICO
Art. 17. Para fins do disposto neste Decreto consideram‑Se Serv19OS e atividades

essenciais, Pdblicos ou privados, aqueles constantes do Decreto Estadual nO 55.128/2020 e
altera96es posteriores, bem como do Decreto Federal nO l O.282/2020 e altera96es posteriores,

ou nomas que vierem a substituir‑1hes.
Se碕O重
Da Administra碑o P血blica Direta e Indireta

Art. 18. Os titulares dos 6rg各os da Administra9肴O Municipal Direta e Indireta

dever肴o avaliar a possibilidade de suspensめ

redu9aO, altera9あou implementa9fro de novas

condi96es tempor名rias na presta9fo e acesso, bem como, OutraS medidas, COnSiderando a
natureza do serv19O nO Periodo de calamidade pfrolica, O fl駆o e aglomera9aO de pessoas nos

Iocais de trabalho, emitindo os regramentos intemos necessarios.

§ 1O Nos temos deste artigo, OS Servidores efetivos ou comissionados,

empregados p。blicos ou contratados poder為o desempe血ar suas atribui96es em domicilio, em

modalidade excepcional de trabalho remoto, Ou POr Sistema de revezamento de jomada de
trabalho, nO intuito de evitar aglomera亨6es em locais de circula9fro comun, COmO Salas,
elevadores, COrredores, audit6rios, dentre outros, Sem PrQjuizo ao servico p的lico.

§ 2O Fica recomendado que as reuni6es sejan realizadas, SemPre que POSSIvel,

sem presen9a fisica"

Art. 19. A modalidade excepcional de trabalho remoto ser各obrigat6ria para os

Seguintes servidores:
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I ‑ COm idade igual ou superior a 60 (SeSSenta) anos, eXCetO nOS dos servidores
vinculados aos serv19OS eSSenCiais de sadde pdblica;
II ‑ geStanteS;
IⅡ ‑ doentes cr6nicos, COmO Cardiacos, diab6ticos, doentes renais cr6nicos
doentes respirat6rios cr∂nicos, tranSPlantados, POrtadores de doen9aS tratados com

medicamentos imunodepressores e quimioterapicos, etC.

Al.t. 20. Os estagidrios da Administra約P。blica Municipal Direta e Indireね
serfo encami血ados, SemPre que POSSivel, Para trabalho domiciliar.

Paragrafo血ico. Nos casos em que n豹for possivel o trabalho domic班ar do
estagidrio, Serfrofastado das atividades

dispensado do comparecimeuto no 6rgfro pOblico

Sem

pr句uizo da boIsa‑auXilio correspondente.

Art. 21. Fica dispensada a utiliza9各O da biometria para registro eletr6nico da

efetividade, devendo ser realizada apenas por meio do cracha de identifica鋒O funcional ou
outra foma a ser estabelecida pela chefia imediata dos 6rgfos ou entidades p心blicas.

Art. 22. Ficam suspensos os prazos de:
I ‑ Sindic含ncias e os processos administrativos disciplinares, inclusive no tocante

ao prazo de prescri9aO da puni9あdisciplinar;
II ‑ inteaposi9急O de reclana96es, reCurSOS administrativos e recursos tribut証os

no ambito Municipal;
IⅡ ‑ atendimento da Lei nO 12.527, de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso a

Infoma9款o ;

IV ‑ nOmea96es, POSSeS e entrada em exercicio dos servidores efetivos ou
tempordrios

CI項aS COnVOCa96es te血an sido publicadas anteriomente a este Decreto, bem

como os prazos de validade de concursos pdblicos e processos seletivos ainda vigentes;

Paragrafo血ico・ Excetuam‑Se aO disposto no inciso IV deste artigo os casos de
lngreSSO de servidores profissionais da sa。de e de deas relativas ao atendimento da

popula9aO, em Carater de urgencia・ a decorrentes desta calamidade pthlica・

Se碑O量賞
Dos Servi9OS de Sa心de P血blica

Art. 23. Ficam imediatamente convocados todos os profissionais da sa心de,

servidores ou empregados da Administra亨為O P。blica Municipal, bem como os prestadores de
servi9OS de sande

em eSPeCial aqueles com atuapao nas areas vitais de atendimento a

popula9肴O, Para O CumPrimento das escalas estabelecidas pelas respectivas chefias.

Art. 24. A Secretaria Municipal de Sa。de devera elaborar Plano de Contingencia

e A確O quantO a ePidemia de Coronavirus (COVID‑19), que COntera
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I ‑ PrOtOCOIo clinico para defini9各O de caso suspeito e fluxo de atendimento nas

unidades Iocais do SUS;
II ‑ n王veis de resposta;

III ‑ eStrutura de comando das ap6es no Municipio;
IV ‑ mapeamentO da rede SUS, COm;
a) Defini9為O dos pontos de acesso dos usu征os de sande com sintomas de casos

SuSPeitos;

b) Levantamento de leitos hospitalares para intema96es, bem como dos insunos e
aparelhos necess各rios ao atendimento dos doentes;

c) Iden砥ca誇o de fomecedores de bens e prestadores de servi9OS de satde, na
regi肴o, CaSO S句a neCeSS証ia a contrata9aO COmPlementar.

Paragrafo dnico. As a96es realizadas no ambito do Municipio seguirao, em
qualquer hip6tese, aS diretrizes t6cnicas e clinicas do

Plano de Contingencia e A9あEstad脚l

do Rio Grande do Sul para Infec辞O Hunana pelo novo Coronavirus (2019‑nCoV)

e do

̀Tlano de Contingencia Nacional para Infec9fb Hunana pelo novo Coronav王rus (COVID‑
19)

.

Art. 25. A Secretaria Municipal de Sande far各ampla divulgap奮o, Para fins de
orienta9fo social, dos riscos e medidas de higiene necess誼as para evitar o cont各gio

bem

como dos sintomas da doen9a e O mOmentO de buscar atendimento hospitalar.

§ 1O As a96es de que tratam este artigo poderao ser realizadas por campa血as

publicit証as, em meio eletr6nico, radio紛nico ou televisivo, bem como por meio de
orienta96es virtuais e remotas a popula辞o.

§ 2O Os 6rgfbs e entidades pdblicos do Municipio difundirao, nO ambito das suas

competencias, O aplicativo para celular, do Ministerio da S如de

Chamado

CORONAVIRUS

‑ SUS", Para utiliza9為O Pela popula辞O.

Art. 26. E obrig如6ria de uso de equlPamentOS de prote9aO individual pelos

agentes de sande, bem como a anplia9奮O das medidas de higiene e limpeza nas unidades de
sande, COm amPla disponibiliza9象O de alcool gel para uso p的lico.

Art. 27. Cabe a Secretaria Municipal de Sande estabelecer escalas de tral)alho e
hor各rios de atendimento nas unidades de sadde do Municipio, COm fins de evitar aglomera9奮O
de pessoas e vial

PaCientes.

ilizar o cumprimento dos fluxos e protocoIos clinicos de atendimento aos
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Art. 28. Ficam suspensas as atividades de atendimento presencial dos serv19OS,
resguardada a manuten辞O integral dos serv1亨OS eSSenCiais'

Par蒔rafo∴血nico. Os referidos atendimentos dever為o ser realizados,
preferencialmente, POr meio eletr6nico, Ou telefone

quando couber, POdendo

excepcionalmente, Se realizar atraves de agendamento individual

mediante pr6via an紬ise da

necessidade pela equipe de servidores competente.

Se碑OIV

Dos Servicos Terceirizados e Das ParcerIaS

Art. 29. Os titulares dos 6rg釦os da Administra9都o Municipal Direta e Indireta que

possuem temos de parceria

bem como contratos de terceiriza辞o deverfめavaliar, de foma

pemanente, a POSSibilidade de suspens釦o, redu9款o, altera9奮O Ou implementa9釦o de novas
condi亨6es tempor壷as na presta9看O e aCeSSO aO Servi90, bem como o血as medidas,
considerando sua natureza no periodo emergencial, O fluxo e aglomera9各O de pessoas nos

Iocais de atendimento, emitindo os regramentos intemos, Sem Preju王zo dos serv19OS Pdblicos.

Se碑oV
Dos Aposentados e Pensionistas

Art. 30. Ficam dispensados, Pelo prazo de 90 (noventa) dias, a realiza確O de

prova de vida dos aposentados

PenSionistas vinculados ao Regime Pr6prio de Previdencia

Social do Municipio.
Par縫rafo血ico. Ficam excepcionado da regra prevista neste artigo os casos em
que ja houve o bloqueio do pagamento, em data anterior a da publica9急O deste Decreto,

ocasiao em que devera ser realizado agendamento individual junto ao Departanento de
Pessoal da Prefeitura.

Se嘩0V量
Dos Serviaps P血blicos de Assistencia Social

Art. 31. Fican suspensas, a COntar da data da publica辞O deste Decreto, tOdas as

atividades coletivas de Assistencia Social.

§ 1O O Centro de Referencia de Assist台ncia Social (CRAS), Centro de Referencia

Especializada de Assistencia Social (CREAS) e Cadastro Unico para Programas Sociais do
Govemo Federal ter奮o suas atividades coletivas∴SuSPenSaS e O atendimento ao pfめlico

restringido pelo periodo da calamidade p助lica.
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§ 2O Os atendimentos individuais serfro ser realizados, Preferencialmente

POr

meio eletr∂nico, Ou telefone, quando couber, POdendo, eXCePCionalmente, Se realizar atrav6s

de agendamento individual

mediante pr6via analise da necessidade pelas equlPeS de

referencia respectivas.

Art. 32. A Secretaria Municipal de Assistencia Social organizara, nO ambito da
prote9着O Social Bdsica do Sistema Unico de Assistencia Social, Plantfo para atendimento de
pessoas e familias em situa辞O de risco ou de vulnerabilidade social decorrentes de perdas ou

danos causados pela amea9a de s6rios padecimentos

Priva辞O de bens e de seguran9a material

e de agravos sociais, decorrentes da epidemia de Coronavirus (COVID‑19)・
§ 1O Os individuos e familias que acessarem a assistencia social deverac) Ser

avaliados pelas equipes de referencia ou, na auS台nCia destas, nO minimo por t5cnicos de nivel

superior, que POderirealizar o atendimento de foma eletr6nica ou por telefone, qunndo
POSSivel.

§ 2O Mediante avaliap各o realizada na foma do § lO deste artigo, Ser奮O atendidos

por meio da concess託o de beneficios ever血ais

OS uSudrios e fam・ilias que apresentarem

riscos, Perdas ou danos decorrentes de:
I ‑ falta de condi96es de suprlr a manuten9aO COtidiana, em eSPeCial alimenta碕O;

II ‑ neCeSSidades bdsicas de subsistencia, COmO g各S de cozi血a e itens de
vestu紅io ;

III ‑ auXilio financeiro em pec。nia, menSal, limitado ao valor de R$ 200,00
(duzerfros reais), Pelo per王odo da calamidade p。blica

Para manuten9為O de servi9OS eSSenCiais

de abastecimento de agua, 1uz e comunica9fo.

§ 3O Os bene触os previstos no § 2O deste artigo poderao ser concedidos
cumulativamente, mediante expressa manifesta9奮O das equipes de referencia ou, na auSenCia

dela, de t6cnico de nivel superior.

§ 4O A concess為o dos beneficios previstos nos incisos I e II do § 2O deste a正go
ser各feita por meio de entregas domiciliares.

§ 50 A concess気o do beneficio previsto no inciso IIエdo § 2O deste artigo sera feita

preferencialmente, POr meio de credito em conta banc壷a de titularidade do bene触誼o.

Art. 33. A atua辞o da Secretaria Municipal de Assistencia Social dever各ocorrer

copj血tamente cOm OS trabalhos da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil・

Art. 34. A atuapao da politica de Assistencia Social no periodo da calanidade
p蹴ca visa as ap6es de resposta imediata ate o retomo progreSSivo das atividades de rotina

da comunidade, de foma a preservar a referencia e continuidade do atendimento
acompa血amento dos usuまrios e suas familias nos respectlVOS Serv19OS.
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Art. 35. O Conselho Tutelar manter各plantao pemanente para atendimento de

Crian9as e adolescentes, Visando resguardar os seus direitos'

Paragrafo dnico. O plant奮o de que trata este artigo podera ser feito em reglme

domiciliar.

CAPITULO VI

DISPOSIC6ES FENAIS
Art. 36. Aplicam‑Se, Cumulativameute

aS Penalidades de multa, interdi9奮O total ou

parcial da atividade e cassa9款o de alvara de localiza9奮O e funcionanento previstas na legisla9釦o

Vigente.

Art. 37. As medidas previstas neste Decreto poder為o ser reavaliadas a q脚lquer

momento, de acordo com a situa確O ePidemio16gica do Municipio.

Art. 38. Este Decreto entra em vlgOr na data de O3 de abril de 2020.

Ari. 39. Revoga‑Se O Decreto Municipal nO 28, de 24 de mar9O de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aOS 30 de mar9O de 2020.

Registre‑Se e Publique

JOÅo IRAJÅ ROSA DA SILVA

Sec. Mun. de Administra9aO
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