ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO MUNICIPAL N" 138, DE 20 DE MAR^O DE 2020.

DECLARA

SITUACAO

DE

EMERGENCIA

EM

SAUDE

PUBLICA NO MUNICIPIO DE MONTADAS E DISPOE SOBRE
MEDIDAS

DE

ENFRENTAMENTO

DA

PANDEMIA

PROVOCADA PELO SARS-COV-2( NOVO CORONAVIRUS) E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Constitucional do Municipio de Montadas, no use de suas

atribuigoes que Ihe sac conferidas pela Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988,
art. 84, VI e Lei Organica Municipal, art. 63;

CONSIDERANDO que, segundo o art. 196, da CR/88, a saude e direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante politicas sociais e economicas que visera a

redu9ao do risco de doen^a e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as a^oes e
services para sua promo9ao, prote9ao e recupera9ao;

CONSIDERANDO que, no dia 13 de mar90 de 2020, a Organiza9ao

Mundial da Saude (CMS), declarou estado de pandemia em decorrencia da Infec9ao Humana
(COVID-19) peio novo coronavii-us (Sars-Cov-2).
CONSIDERANDO que, no dia 13 de fevereiro de 2020, o Ministerio da

Saude, nos temios dos incises I e II do paragrafo unico do art. 87 da CR/88, publicou a Portaria
n" 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, declarando Emergencia em Saude Publica de

importancia Nacional(ESPIN) em decorrencia da Infec9ao Humana(COVID-19)pelo Sars-Cov2(novo coronavirus), conforme os do termos do Decreto Federal 7.716 de 17 de novembro de
2011.

CONSIDERANDO a edi9ao da Lei Federal n.'' 13.979 de 06 de

fevereiro de 2020 de carater nacional e temporario, reconhecendo o surto do Sars-Cov-2 no

territorio nacional, dispondo sobre medidas de enfrentamento e emergencia de saude publica de
importancia intemacional deeorrente do coronavirus responsavel pelo surto de 2019,
prescrevendo condutas a serem adotadas no ambito municipal pelos entes publicos e de sujei9ao
aos particulares, inclusive, sob pena de responsabiliza9ao;
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CONSIDERANDO o teor da Portaria n.'' 356/GM/MS de 11 de mar^o
de 2020 regulamentando a Lei Federal n." 13.979 de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o teor da Nonnativa 01 do Comite de Gestao de

Crise COVID-19 da Secretaria de Saude do Estado da Parai'ba e Decreto Estadual n° 40.128 de

17 de margo de 2020 publicado no Diario Oficial em 19 de marge do corrente ano, reconhecendo
a situagao emergencial do Estado, adotando tambem medidas de enfrentamento a COVID-19 e
sugerindo recomendagoes aos municipios;
CONSIDERANDO as infonnagoes disponibilizadas nas reunioes
tecnicas realizadas Miiiisterio da Saude;

CONSIDERANDO o teor da Nota Tecnica Conjunta n® 002/2020 da
Secretaria de Estado da Saude da Paraiba, da Secretaria Municipal de Saude Joao Pessoa, do

Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraiba e do Ministerio Publico do Estado da
Paraiba;

CONSIDERANDO a Recomendagao 05/2020 expedida pelo Ministerio
Publico aos municipios da Comarca de Esperanga- PB;

CONSIDERANDO que diversos cidadaos da nagao brasileira ja
desenvolveram o quadro sintomatico da patologia ocasionada pelo novo coronavirus - COVID19 e o numero indefinido de pessoas que mantiveram contato com estes pacientes e que existe
um tempo necessario para que exames laboratoriais definam o diagndstico;
CONSIDERANDO que nos dados oficiais do Ministerio da Saude, ate
esta Sexta-feira dia 20, subiram para 970 cases confirmados de COVID-19 no Pais, resultando
em 11 mortes;

CONSIDERANDO que foi confirmado no dia 18 de marge de 2020 o

primeiro case de COVID-19 no Estado da Paraiba;
CONSIDERANDO que na Paraiba o primeiro caso levou 16 dias para

ser confirmado, tempo suficiente para disseminagao do novo coronavirus (Sars-Cov-2),
constando em boletins oficiais que ate 19.03.2020 ja sao 138 casos em investigagao;
CONSIDERANDO que e de conhecimento publico que nao estao sendo
realizados testes em todos os casos suspeitos COVID-19, mas apenas em casos mais graves,
devido escassez do material, o que dificulta saber o estagio epidemiologico que se encontra os
entes da federagao;
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CONSIDERANDO que a Portaria 454 de 20 de mar^o de 2020 do
Ministerio da Saude, RECONHECEU QUE TODO TERRITORIO NACIONAL se encontra

3^ fase epidemiologica, conhecida como TRANSMISSAO COMUNITARIA, ''ocasionada
qiiamlo o nwnew de casos aiimenta exponencialmente e perdemos a capacidade de identificar a
fonte oil pessoa transmissora", segundo informe da SOCIEDADE BRASILEIRA DE
INFECTOLOGIA SOBRE O NOVO CORONAVIRUS filiada a ASSOCIAQAO MEDICA
BRASILEIRA (AMB);
CONSIDERANDO que a aglomeraQao de pessoas e uma das principais

causas de prolifera9ao do virus Sars-Cov-2, que e de facil contagio (capacidade de 2,7), cujo
periodo de incuba9ao pode variar de 05 a 14 dias, sendo mais facilmente transmitido nos
primeiros dias de contagio (3 a 5 dias do inicio dos sintomas)segundo dados da SBI/AMB;
CONSIDERANDO a precaria realidade do sistema de saude nacional

para o tratamento de pessoas ja infectadas e, que a preven9ao e a melhor forma de combate a
pandemia, tendo estudos cientificos e experiencia intemacional em paises com situa9ao mais
avan9ada da epidemia, demostrando a eficacia das medidas de afastamento social precoce para
restringir a disseminaqao do coronavirus (Sars-Cov-2) e a necessidade de se reduzir a circula9ao
de pessoas e evitar aglomera96es em toda a cidade;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um piano de

resposta efetivo para esta condiqao de saude de ampla repercussao populacional, no ambito do
Brasil, do Estado da Paraiba e do Municipio de Montadas/PB;

CONSIDERANDO que a situa9ao demanda o urgente emprego de

medidas de preven9ao, controle e conten9ao de riscos, danos e agravos a saude publica, a fim de
evitar a dissemina9ao da doen9a na cidade de Montadas/PB;
CONSIDERANDO a necessidade de maior prote9ao aos idosos,

crianqas e grupos de risco, independentemente da idade, tais como: diabeticos, hipertensos,
cardiacos, imunodeficientes, etc;

CONSIDERANDO a necessidade de prote9ao ao servidor publico,

especialmente os funcionarios lotados na saude que estao na linha de ffente no combate a
pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO que concorrem como criterios agravantes da

situa9ao de anormalidade, o grau de vulnerabilidade socioeconomico e ambient^^o-Mumopid;
e considerando o relevante interesse publico;
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CONSIDERANDO que a capital do Estado e outros municipios

circunvizinhos tambem estao tomando medidas de mesmo cunho para conten9ao da
dissemina9ao do COVID-19;

CONSIDERANDO a necessidade de informar a popula9ao do
Municipio de Montadas sobre as medidas de preven9ao a epidemia do Sars-Cov-2, cumprindo o
princi'pio da transparencia;
CONSIDERANDO o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei Federal n°
8.078, de 1990, especialmente os artigos 6°, I e V; 39, V; 51, IV, §1°, I, II, III, bem como art. 36,
III da Lei Federal n" 12.529, de 2011, que versa sobre "Infra96es da Ordem Economica";
CONSIDERANDO que a desobediencia de deteimina96es do Poder
Publico destinada a impedir introdu9ao ou propaga9ao de doen9a, caracteriza crime tipificado

no art. 268 do Codigo Penal, punivel com pena de deten9ao de 01 mes a um ano e multa.

D E C R E T A:

CAPITULO I

DISPOSigOES PRELIMINARES

DECLARA^AO DE EMERGENCIA EM SAUDE PUBLICA

Art. I" Fica declarada a existencia de situa9ao atipica caracterizada como Situa9ao de
Emergencia para entrentamento de pandemia provocada pelo novo coronavirus (Sars-Cov-2) no
Brasil, com potenciais repercussoes para o Municipio de Montadas/PB, decIara9ao que surtira
efeitos durante o tempo que for necessario, considerando as normas e recomenda96es do
Ministro da Saude, Secretario de Saude do Estado da Paraiba, de acordo o prazo estabelecido

pela Organi2a9ao Mondial da Saude de que trata o art. \° §2"" e 3° da Lei Federal 13.979 de 06 de
fevereiro de 2020.

Paragrafo unico: 0 tennino da situa9ao de emergencia no Municipio de Montadas sera
declarado pelo Secretario de Saude do Municipio de acordo com as normas e recomenda96es da
Organiza9ao Mundial da Saude, Ministerio da Saude e Secretario de Saude do Estado, sem
prejuizo de avoca9ao.

Art. 2" A Situa9ao de Emergencia de que trata este Decreto autoriza a ado9ao de todas as
medidas administrativas necessarias a imediata resposta por parte do Poder Publico a situa9ao
vigente.

Art. 3® Fica delegado ao Secretario de Saude municipal a institui9ao do Comite Municipal de
Gestao de Crise e de Enfrentamento a COVID-19 com a fmalidade de acompanhar. realiza^p

controle e implementar 39603 de carater preventivo na saude publica^0 MunicipiQ,- de

Montadas/PB.

^
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Art. 4° O Comite Municipal de Gestao de Crise e de Enfrentamento ao novo coronavirus (SarsCov-2)tera as seguintes atribui^oes:
Isugerir ao Gabinete do Prefeito novas medidas de enfrentamento
ao Sars-Cov-2 no Municfpio de Montadas/PB de acordo com os Protocolos e Fluxos de
Vigilancia e Atengao dos casos de COVID-19;
IIrealizar o monitoramento dos casos suspeitos de COVID-19 no
Municipio de Montadas/PB;
III instituir e manter atualizados os Protocolos e Fluxos de Vigilancia
e Aten9ao dos casos de COVID-19, do Municipio de Montadas/PB;
IV capacitar a Rede Municipal de Saude, quanto a instituigao do
Protocolo de Diagnostico, Tratamento, Monitoramento e acompanhamento dos casos de
COVID-19;

Vinstituir nonnas de biosseguran9a, relativas ao manejo de casos de
doen9a respiratoria aguda grave, em decorrencia do novo coronavirus (Sars-Cov-2) nas Unidades
de Saude do Municipio de Montadas/PB, para os trabalhadores de saude, usuarios e
colaboradores;

VI desenvolver conjunto de a96es de comunica9ao, informa9ao e
educa9ao em saude especificas para sobre o Sars-Cov-2, visando a promo9ao, a preven9ao e a
recupera9ao da saude;
VII pactuar com a Secretaria de Estado da Saude e Ministerio da Saude
e orgaos competentes, estrategias para garantir os insumos, a coleta de material biologico, os
medicamentos e a capacita9ao das equipes tecnicas dos servi9os hospitalares; e
VIII - publicar boletins periodicos, tratando da situa9ao epidemiologica
do Sars-Cov-2 no Municipio de Montadas/PB.
Art. 5" Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
artigo 4" da Lei Federal n° 13.979, de 2020, sem prejuizo das restri96es da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), fica dispensada a licita9ao para aquisi9ao de bens,
servi90s e insumos de saude destinados ao enfrentamento da emergencia de saude piiblica de
importancia intemacional decorrente do coronavirus de que trata este Decreto.

Paragrafo unico. A dispensa de licita9ao a que se refere o caput deste artigo e temporaria e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergencia de saude publica de importancia intemacional
decorrente do coronavirus.

Art. 6° Fica a Secretaria de Saude do Municipio de Montadas/PB autorizada a finnar convenio
com o Exercito Brasileiro e com a ANVISA entre outros orgao publicos competentes, com o
objetivo de fazer abordagens em pessoas que ingressem, atraves das rodovias estaduais, no
Municipio de Montadas/PB, com termometro digital infravermelho.
Art. T Fica delegado ao Secretario de Saude a contrata9ao temporaria por motivo de
excepcional interesse publico em regime especial de que trata a lei municipal 412/2013 durante o
periodo de perdurar a emergencia na saude publica;
Paragrafo unico: serao aceitos voluntaries, a criterio de escolha rigorosa pela Secretaria_de

Saude/Comissao de enfrentamento ao COVID-19, mediante treinamento preyiofpara trabaP^ar

na preven9ao e combate ao Sars-Cov-2 (COVID-19) , em cujo termino ik emergen^flTsera
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fomecido certificado de voluntario pelo Munidpio, em situa9ao de emergencia na saude publica,
devendo este Executivo enviar projeto de lei a Camara Municipal, apos passada a situagao de
emergencia, para reconhecer o certificado como valido para computar pontuagao em provas e
certames do Munidpio de Montadas.
CAPITULO I

DISPOSI^OES PRELIMINARES
Art. 8° As medidas para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia
intemacional decorrente da COVID-19 ocasionada pelo novo coronavirus (Sars-Cov -2), no
ambito do municipio de Montadas/PB ficam definidas nos termos deste Decreto.

Paragrafo unico. As medidas estabelecidas neste Decreto objetivam a protepao da coletividade
e definem regras para o servi^o publico.
Se^ao I
Defini^oes
Art. 9" Para fins do disposto nesta Decreto, considera-se:

I-

isolamento: separagao de pessoas doentes ou contaminadas, ou de

bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de
maneira a evitar a contaminagao ou a propagagao do coronavirus; e
II quarentena: restri^ao de atividades ou separa9ao de pessoas

suspeitas de contamina9ao das pessoas que nao estejam doentes, ou de bagagens, conteineres,
animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contamina9ao, de maneira a evitar a
possivel contamina9ao ou a propaga9ao do coronavirus.

Paragrafo unico. As defini96es estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento Sanitario
Intemacional, constante do Anexo ao Decreto n° 10.212, de 30 de Janeiro de 2020, aplicam-se ao
disposto neste Decreto, no que couber.
Se9ao II
Das notlfica9oes

Art. 10" Toda pessoa colaborara com as autoridades sanitarias na comunica9ao imediata de:
III -

possiveis contatos com agentes infecciosos do coronavims;
circula9ao em areas consideradas como regioes de contamina9ao

pelo coronavims.

Se9ao III
Das medidas individuals
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Art. 11° Como medidas individuals recomenda-se que:

Ipacientes com sintomas respiratorios (tosse, coriza, espirros, febre
e leve indisposi9ao para as atividades de retina etc.) fiquem restritos ao domicilio ate a melhora
do quadro clinico(14 dias);
II pacientes que apresentarem falta de ar devem procurar
atendimento medico nas Unidades Basicas de Saude -UBSs;
III pessoas idosas e pacientes de doengas cronicas evitem sua
circulagao em ambientes com aglomera^ao de pessoas.
Art. 12° Os viajantes domiciliados em Montadas em retomo de viagens oriundas de outros
Estados, especialmente os Estados onde a epidemia esta mais disseminada devem manter o
isolamento per 14 (quatorze) dias, exceto em case de trabalhador de transporte de carga,
insumos e materiais essenciais, medida esta que pode ser avaliada pela Secretaria de Saude em
conjunto com a Secretaria de Infraestnitura.
CAPITULO II

MEDIDAS URGENTES PARA POPULAqAO
Se9ao I
Eventos e Locais de Grande Circula^ao

Art. 13 ® Ficam suspenses durante o periodo deste decreto ate ulterior deliberagao: eventos de
massa (governamentais, esportivos, artisticos (shows), culturais, politicos, cientlficos,
comerciais, religiosos e outros com concentra9ao proxima de pessoas), devendo, em caso de
imperiosa iiecessidade, limitarem-se a um publico estimado de 15 (quinze) pessoas para espagos
abertos, devendo resguardar distancia minima de dois ou mais metres entre os participantes.
§ 1" As reunioes que envolvam populapao de alto risco para COVID-19, como
idosos e pacientes com doengas cronicas, devem ser canceladas.
§ 2° Os locais que ainda necessitem de circula^ao de pessoas devem ampliar a

frequencia de limpeza e desinfecgao de pisos, corrimao, maganetas e banheiros fazendo use de
produtos quimicos com potencial para desinfec9ao.
§ 3"
Deve ser disponibilizada informa9ao visivel sobre higieniza9ao de maos,
sabonete Hquido e papel toalha descartavel nos lavatorios de higieniza9ao de maos.
§ 4° As empresas de transporte de coletivo devem refor9ar as medidas de
higieniza9ao no interior de seus veiculos.
Art. 14" Estas medidas deverao ser amplamente divulgadas a popula9ao, mediante midias
sociais, programas de radio, material impresso e afixado em loeais estrategicos e divulga9ao
sonora (carro de som).
Se9ao II

Dos estabeiecimentos e servi90s de aIimenta9ao

Art. 15" De fonna excepcional, com o unico objetivo de resguardar o interesse da coletividadej'
na preven9ao do contagio e no combate da propaga9ao do coronavirus (COVID-1^), determina:j
se a iniciativa privada, pelo prazo de 15 (quinze) dias, as seguintes restri96es:
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I - fechameiito do comercio em geral, exceto os estabelecimentos essenciais como
fannacia, hipennercados, supennercados, a90ugues, mercados de venda de
alimenta9ao para animais, padarias e postos de combustiveis;

II - ficam suspensas as feiras livres e os feirantes poderao dispor dos seus bancos
defronte as suas casas durante a semana;

III - fecliamento de academias, centros de ginastica, estabelecimentos de
condicionamento fisico e estabelecimentos similares;

IV - suspensao de funcionamento de clubes de servi90s e de lazer;
V - as Institui96es Financeiras devem organizar as filas na parte intema e
extemas de suas agencias, mantendo a distancia de 1,5m (um metro e meio) entre
OS seus clientes.

§ 1° As fannacias, hipennercados, supermercados, a90ugues, mercados de venda
de alimenta9ao para animais, padarias devem restringir o fluxo de pessoas no seu
interior a no maximo 50 % da sua capacidade.

§ T Caso OS estabelecimentos privados descumpram as normas previstas neste
artigo, terao o alvara de funcionamento cassado.
Art 16° Os locals de circula9ao de pessoas nao abrangidos pelos artigos anteriores, incluindo
reparti96es publicas, devem refor9ar medidas de higieniza9ao de superficie e disponibilizar
alcool gel 70% INPM para os usuarios, em local sinalizado.
§V
Os locais de grande circula9ao de pessoas devem ampliar a ffequencia de
limpeza e desinfec9ao de pisos, corrimao, ma9anetas e banheiros fazendo uso de produtos
quimicos com potencial para desinfec9ao.
§ 2° Devem ser disponibilizadas infonna9oes visiveis sobre higieniza9ao de
maos, sabonete liquido e papel toalha descartavel nos lavatorios de higieniza9ao de maos
§ 3° As empresas de transporte de coletivo, incluindo de seivi90 publico,
devem refor9ar as medidas de higieniza9ao no interior de seus veiculos.
Art. 17 Os servi90s de alimentaqao (restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos
similares) deverao fechar as suas portas e funcionarem apenas para servi90 delivery e retirada de
alimentos no local.

Art. 18 Caso os estabelecimentos privados descumpram as normas previstas neste artigo, podera
ter o Alvara de funcionamento cassado pela Secretaria de Finan9as.
Sc9ao 111
Dos estabelecimentos de ensino

Art. 19 Sera considerado com antecipa9ao das ferias escolares o periodo de suspensao das aula

referenciado no Decreto Municipal 136 de 17 de marqo de 2020, podendo ser prpfrogado pel
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tempo que for necessario, determinando que os estabelecimentos de ensino privados adotem o
mesmo procedimento.
Se^ao IV
Do use de bebedouros de pressao

Art 20 0 uso de bebedouros de pressao deve observar os seguintes criterios:
I - Garantir que o usuario nao beba agua diretamente do bebedouro, para evitar
contato da boca com a haste(tomeira) do bebedouro;
II - Caso 0 estabelecimento possua implantado em sua rotina a utiliza9ao de
uteiisilios pennanentes (canecas, copos etc.), estes deverao ser de uso exclusivo de
cada usuario, devendo ser higienizados rigorosamente;
III - Higienizar frequentemente os bebedouros.
CAPITULO III

MEDIDAS URGENTES NO AMBITO DA ADMINISTRAgAO PUBLICA MUNICIPAL

Art. 21. Pica suspenso o atendimento presencial ao publico extemo nas reparti96es publicas
municipais, observadas as recomenda96es medicas de preven9ao ao COVID-19, devendo-se dar
preferencia ao atendimento por telefone e e-mail.
Art. 22. Todas as Secretarias, Departamentos, Setores e Coordena96es deverao suspender a
realiza9ao de eventos e reunioes enquanto perdurar o estado de emergencia de saude publica de
importancia intemacional decorrente do coronavirus (Sars-Cov-2).

Paragrafo unico. Para cumprimento do disposto no caput, o orgao ou entidade avaliara a
possibilidade da realiza9ao da reuniao por meio de videoconferencia ou de outro meio eletronico.
Art. 23. Ficam suspensas as atividades da assistencia social relacionadas aos Grupos de crian9as
e adolescentes, terceira idade e gestantes no Municipio de Montadas.
Art. 24. Ficam suspenses os servi90s de transportes e transportes escolares em carros grande e
pequenos, exceto aos trabalhadores que fazem a rota extema ao Municipio de Campina Grande
- PB, com a devida higieniza9ao dos veiculos.
Paragrafo unico: quanto as viagens dos carros pequenos, ficam limitadas aquelas que serao
feitas a servi90 da Administra9ao e/ou em casos de imperiosa necessidade e/ou motivos de
saude, tratamento medicos a serem analisado pela Secretaria de Inffaestrutura conforme as
recomenda96es da Secretaria de Saude.
Art.25. O setor de compras devera notificar as empresas contratadas quanto a responsabilidade
destas em adotar todos os meios necessaries para conscientizar seus funcionarios quanto aos
riscos da COVID-19 e quanto a necessidade de reportarem a ocorrencia de sintomas de febre ou
respiratorios, estando as empresas passiveis de responsabiliza9ao contratual em caso dej^missaoque resulte em prejuizo a Administra9ao Publica.
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Art. 26 - Pica delegado aos Secretaries, Procurador-Geral e Chefe de Gabinete, adotarem outras
medidas administrativas de preven9ao e combate ao novo coronavirus e para garantir o fiel
cumprimento deste decreto.
Se^ao I

Dos servidores publicos municipals

Art. 27. Os Servidores Municipals maiores de 60 (sessenta) anos, e os que apresentam ou
apresentaram nos ultimos seis meses, patologia que compoem maior risco de mortalidade per
COVID-19, poderao contactar seus superiores hierarquicos para;
I - deferimento de ferias;

II - executar suas atividades per via remota - home office - videoconferencia,
devendo a operacionalizapao ser definida pelos chefes imediatos;
III - analise de afastamento temporario de suas atividades laborais, sem
prejuizo dos vencimentos.

Art. 28. Pica autorizado aos superiores hierarquicos (Secretaries, Chefe de Gabinete e
Procurador-geral) detenuinarem que os servidores cumpram seus expedientes de trabalho em
dias altemados, em escala de revezamento, ou home office sem prejuizo das atribui96es
inerentes ao orgao, devendo permanecerem, nos horarios de expediente, em suas residencias, de
sobreaviso, com possibilidade de serem convocados a qualquer memento e a disposi9ao para
executar os trabalhos na repartigao, exceto quanto aos services urgentes ou que nao possam ser
realizados de o outra forma(home office) e, services de Saude.
Art. 29. Pica suspense:

I - 0 gozo de ferias dos profissionais da Secretaria Municipal de Saude ate 15 de
maio de 2020;

II - viagens de servidores municipais, a service do Municipio de Montadas/PB
para deslocamento no temtorio nacional ou no exterior;
III - prova de vida dos servidores municipais inativos;
Paragrafo linico. As Secretarias de Saude, Educa^ao e Assistencia Social poderao tomar sem
efeito ferias e licen9as premies concedidas a servidores das respectivas pastas, case ocorra a
necessidade tecnica do(a) imediato retomo do(a) profissional no ambito do service publico,
decon-ente da pandemia do COVID -19.
Art. 30. Pica autorizado o remanejamento de servidores publicos e prestadores de servi9o da
Administra9ao Direta e Indireta do Municipio, para atender as demandas prioritarias da
Secretaria da Saude.

Art. 31 Pica autorizado a realiza9ao da Audiencia Publica de Apresenta9ao do
Quadrimestre per videoconferencia.
Se9ao II
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Da politica de comunica^ao

Art. 32. O Departamento de Imprensa, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saude
Educagao e Assistencia Social, deverao organizar campanhas de conscientizagao dos riscos e das
medidas de preven9ao para enfrentamento da emergencia de saude publica de importancia
intemacional decorrente do novo coronavirus (COVID-19), observadas as informa^oes e
diretrizes estabelecidas pelo Ministerio da Saude e orgaos competentes.
Paragrafo unico: devera ser feita ampla divulga9ao sobre as medidas de preven9ao da COVID19, com cartazes, midias sociais, etc., com linguagem facil e acessivel, incluindo ilustra9oes, das
recomenda96es e deten'nina96es normativas.

Art. 33 - O Departamento de Impressa, conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saude e
Secretaria Municipal de Educa9ao adotarao medidas administrativas para a cria9ao de estrategias
de comunica9ao e infonna9ao para esclarecimentos da popula9ao a respeito do coronavirus e
enfrentamento asfake news.

Art. 34. A Secretaria Municipal de Saude devera buscar envolver o Conselho Municipal de
Saude na dissemina9ao das informa96es de preven9ao a comunidade.
Art. 35. A Secretaria Municipal de Saude devera buscar reservar horario na radio local e
regional para que os gestores e/ou profissionais de saude esclare9am quanto aos fluxos de
atendimento, sensibiliza9ao da popula9ao sobre etiqueta respiratoria e auto isolamento na
presen9a de sintomas.

Art. 36 O Departamento de Imprensa devera utilizar todos os meios de comunica9ao possiveis
para divulga9ao dos tennos deste Decreto, devendo o responsavel conversar pessoalmente e
institucionalmente com donos de estabelecimentos comercial, quanto possivel, e dirigentes de
institui96es religiosas, adotando sempre as medidas de seguran9a necessarias, assim como
possibilidade de divulga9ao sonora das recomenda9oes e sintese deste decreto, para que
cumpram fielmente.
Se9ao III
Do Protocolo de Atendimento

Art. 37. Pica delegado ao Secretario de Saude a elabora9ao de portaria com determina96es
tecnicas a respeito dos protocolos de atendimentos aos casos de suspeitas de COVID-19, que
serao adotados no ambito das Unidades de Saude do Municipio e Secretaria de Saude, devendo
fomecer os dados necessaries a popula9ao, e-mails e numero de contato (telefone/Whatsapp),
mediante Portaria que devera ser amplamente publicizada nos mesmos termos previsto para este
Decreto.
CAPITULO IV
DA DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 38. No caso especifico de aumento injustificado de pre90s de produtos de pornbate ^e
prote9ao ao COVID-19, sera cassado, como niedida cautelar prevista no paragrafo imico do
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56, da Lei Federal n 8.078, de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), o Alvara de
Funcionamento de estabelecimentos que incorrerem em praticas abusivas ao direito do

consumidor, previamente constatado pela Procuradoria-Geral do Municipio, com ftindamento no
inciso XV do artigo 2° da Lei Complementar Municipal n° 86, de 30 de agosto de 2019 e pelo
PROCON Estadual.

Paragrafo unico. A penalidade prescrita no caput desse artigo sera imposta sem embargo de
outras previstas na legislagao.
CAPITULO V

DISPOSigOES FINAIS

Art. 39. Aplicar-se-a, em casos de lacuna neste instrumento normative, as regras estabelecidas
na Lei Federal n"^ 13.979, de 2020 e suas regulamenta96es.

Art. 40. As medidas previstas neste Decreto poderao ser reavaliadas a qualquer momento, de
acordo com a situagao epidemiologica do municipio.
Art. 41. Este Decreto entra em vigor como recomenda^ao na data de sua pubIica9ao e como
deten'nina9ao a partir da data de 20 de mar90 de 2020.

Montadas,20 de mar90 de 2020.

JoiSSs^e^ouza
Pr&fetfo Constitucional
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