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coRoNAvÍnus (covrD-lg)
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O PREFEITO MUNICIPAL

-

E DA ourRAS

L'

zZABELDO PARÁ, NO USO dC

'O*'O quanto
atribuições legais, conferidas por Lei, especialmente

SUAS

ao disposto no inciso VI do

artigo 70 da Lei Orgânica do Município, e considerando a Lei Federal ns 13"979, de
6 de
fevereiro de 2020

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de importância

Nacional decretado pelo Ministério da Saúde em virtude da disseminação global
da
infecção humana pelo coronavírus;

CoNSIDERANDO a declfraçao da condição de transmissão pandêmica
t
sustentada da infecção humana pelo coronavírus, anunciada pela Organ izaçãoMundial
de
Saúde

-

OMS.

C0NSIDERANDO a necessidade de se estabelecer um plano de resposta
efetivo para esta condição de saúde de ampla repercussão nacional;

CONSIDERANDO que, a cada dia, tem se confirmado novos casos de pessoas

contaminadas com o covlD-19 em todo território Nacional;

coNslDEMNDo

,

R.$o*.ndação ns o+1zazo, expedida pela
Promotoriá de fustiça de Santa Izabel aotara (Mp-pA);
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ô'ó'soa^
"6íâ\
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coNsIDEMNDo

o

Ertr$de

?t

Wu*'"'

emergência de saúde pública de importância

nacional -'ESPIN, declarado em og.ozl{2020, por
meio da edição da portaria MS

ne

1BB/GM/MS;

C0NSIDERANDO que, nos termos do art. L96
daConstituição Federal /Bg,a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
DECRETA:

'

r
Art' 1s Fica declarada sn ÜaçÃo

DE EMERGÊNcm no Município de Sanra
lzabel do Pará, para o enfrentamento da pandemia
decorrente do coronavírus (COVID19) no Brasil, com potenciais repercussões para
o Estado da pará, por um período de 90
(noventa) dias, renováveis por igual período.

Art'2s

Para o enfrentamento da situação de emergência
ora declarada, está
autorizado a adoção de todas as medidas administrativas
necessária à imediata

resposta
por parte do Poder Público Municipal, além
das medidas já decretadas no dia Lg de março
de 2020 por meio do Decreto Municipal ne 90/2020,
ficando estabelecidas, também as
seguintes medidas:

'

'l
rr

I - nos termos do art. zq,{d,a Lei ns 8.666, de 2L de junho de

Lgg3, fica
autorizada a dispensa de Iicitação para aquisição
de bens e serviços destinados ao
enfrentamento da emergência.

II

-

ficam suspensos todos os processos administrativos
adiáveis, que não
estejam vinculados ao enfrentamento da pandemia
do covlD-19 e que não causem
prejuízo ao Município de santa Izabel do Pará,
levando em consideração a supremacia
e

\

indisponibilidade

l,x-

Municipal;

U

do interesse público, conforme

t;l

delÍberação

de cada

secretário

I
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III

-

W,

Fica proibido, no âmbito do Município
de Santa Izabel do pará, nos

estabelecimentos comerciais, instituições
bancárias, mercados
aglomeração de pessoas com distância
mínima entre uma pessoa

e

congêneres,

a

e a outra inferior a 2

metros;
$
' ff - Fica proibido qualq.Sr circulação em balneários, clubes
e eventos

públicos ou privados;

v-

Fica restringido o atendimento ao público
em centros comerciais de
qualquer natureza;

a) nos centros comerciais, à exceção dos laboratórios,
clÍnicas de saúde e
farmácias, fica autorizado apenas o funcionamento
na modaridade derivery.
b) Entende-se por derivery a entrega, distribuição
ou remessa do produto
ofertado pela Empresa, no endereço do comprador;

vl -

proibido a execução de atividades em estabelecimentos
comerciais
de bares' restaurantes e lojas de conteniência,
a exceção nos dois últimos casos, na
modalidade delivery ou retirada no locrínos
termos do inciso anterior;
vll- Ficam proibidos a realização de cultos e missas de qualquer
credo ou
religião;
Fica

ull centros estéticos;

Fica proibido

o funcionamento de salões de

beleza, academia e

Parágrafo único - 0 descumprimento de qualquer
uma das medidas impostas nos incisos
acima acarretará fechamento compulsório do
estabelecimento, além das medidas
judiciais cabíveis.

Art' 3s os titulares dos
frsaos da Administração pública, continentes

h
U

de

unidades de atendimento ao público, ,-lSgur.arda
a manutenção integral dos serviços
essenciais, deverão avaliar a possibilidade
de suspensãq redução ou alteração dos
serviços, implementação de novas condições e restrições
temporárias na prestação e
acesso' bem como outras medidas, considerando
a natureza do serviço e no intuito
de

reduzir' no período de emergência, o fluxo e aglomeração
de pessoas nos locais de
atendimento, em especial das pessoas inseridas,
segundo as autoridades de saúde e

Município
Palácio Municipal Cap. Noé de Carvalho
Gabinete do Prefeito
sanitária' no grupo de risco de maior probabilidade
de desenvolvimento dos sintomas
mais graves decorrentes da infecção pelo
coronavírus.

Parágrafo único. Inclui-se nos servÍços
essenciais, não afetados pelas

medidas restritivas impostas por esse Decreto
aqueles reracionados ao cemitério,limpeza
pública' seguranÇa, ügilância, serviços
de saúde pública, arrecadação tributária,
agentes
de trânsito, abastecimento de água e
iruminação pública.

.

t
Art.4s

A Secretaria

Munifoa

ae Saúde de Santa Izabel do Pará coordenará
a atuação específica dos órgãos municipais
competentes para o combate da Situação
de
Emergência,

§ls para imprementação

das ações urgentes a serem adotadas, fica
a
secretaria Municipal de saúde autorizada
a editar os atos normativos complementares
necessários à execução do presente Decreto.

hrefa da secretaria Municipal de saúde e da secretaria
Municipal de
Meio Ambiente, com apoio, inclusive da
Guarda.Municipal, reforçar a segurança
§24 É

nas

unidades de saúde básica, hospital, fefias
e mercados municipais, de forma a evitar
proliferação do CORONA VÍRUS (COUdlúg)

Art' 5s Para fins de gestão e acompanhamento da
referida

a

situação de
Emergência' fica instituído o comitê de
Enfrentamento ao corona vírus no âmbito
do
Município de santa Izabel do pará (cECV-pMSIp),
com a seguinte composição:
I - Gabinete do prefeito;

II - Secretaria Municipal de Saúde;

III - secretaria Municipar de Assistência e promoção
sociar;
IV - Secreraria Municinal
Educação;
V - Secretaria Municipat

VI

$e

@ninistração

e Finanças;

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ffi

do Pará
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,

p"ág.rfo único. a

co$5denaçao do cECV-pMsrp ficará
a cargo da
Secretaria -_
Municipal de saúde, auxiliado por
meio da Assessoria furídica do Município
de
Santa Izabel do pará.

o,

Art' 6s compete ao cECV-PMslP adotar as
medidas necessárias

para

monitorar e se contrapor à disseminação
da covlD-19, doença causada pelo novo

Coronavírus.

Parágrafo único

- É tarefa do GECV-PMSIp expedir ofício, comunicando a

situação à câmara dos vereadores
de santa lzabeldo pará, de forma a
evitar
de sessões legisrativas, com o fito
de
a propagação do covrD-19.

a

realizaçáo

"rF6.

Art' 7s Fica determinado à secretaria Municipal da
saúde que adote

providências para:

I

-

capacitação de os profissionais da
saúcle para atendimento, diagnóstico
e orientação quanto a medidas protetivas;

possibilite

II - estabelecimento de prcrcesso de triagem
nas unidades de saúde que
a rápicla

identificação dos possíveis casos de
covlD-1"9 e os direcione para área
fÍsica específica na unidade de saúde
- $"prrr,i, das demais - pa.ra o atendimento destes

pacientes;

III -

fl

zquisição de equipamentos de proteção
individual

profissionais de saúde;

- Eprs para

§ 1s A secretaria Municipal da saúde poderá requisitar
aos demais órgãos

municipais recursos humanos

a

serem alocados temporariamente para suprir

necessidade excepcional de atendimento
à população, sendo que a requisição
deverá ser
processada' quanto à sua viabilidade,
pela secretaria Municipal de Administração.

,l

li

{í

,B
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'Ê*$j

Art'

Bs Fica criada uma sala de coleta
específica para o atendimento de
pacientes com sinais de gravidade
de sintomas respiratórios.
lb

Art' 9s' Fica vedada, u"olo,rro de novos alvarás/licenças
de autorização

para eventos públicos e temporários,
bem como , a realização de qualquer reunião
que
possa disseminar o covlD-L9
em todo o território do Município de
santa lzabeldo pará.

^..

Art' 10'

Nos processos e expedientes administrativos,
ficam interrompidos
todos os prazos regulamentares e legais,
por 30 (trinta] dias, sem prejuízo de eventual
proruogação.

Art' 11' A Adminis tração Pública deverão adotar

as seguintes

providências:

$

'

I - adiar as reuniõer, r"rrÉX, e audiências que
possam ser postergadas, ou
realizá-las, caso possível, por meio
remoto;

II - fixação, pelo período de emergência, de
condições mais restritas

de
acesso aos prédios municipais, observadas
as peculiaridades dos serviços prestados,
limitando o ingresso às pessoas indispensáveis
à execução e fruição dos serviços, pelo
e
tempo estritamente necessário, nos
termos do Decreto Municipar na 90/2020.

III

disponibilizar canais telefônicos

interessados, como alternativa

pr., .r$rr

ou eletrônicos

de. acesso aos

ou reduzir a necessidade de comparecimento

pessoal nas unidades de atendimento; ü

IV

- evitar escalar, pelo período de emergência, servidores que
estejam

no

grupo de risco (apresentem doenças
respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares,
câncer, diabetes, hipertensão ou com
imunodeficiência, gestantes, Iactantes,
maiores de
60 anos)' em postos de atendimento
direto, com grande fluxo ou aglomeração de pessoas,
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caso não lhes seja aplicável
o regime de teletrabalho, rearocando-os
para rearização de
serviços internos; nos termos
do Decreto Municip ar ne g0

/2020.

v - evitar

a aglomeração de pessoas
no

vr - manter

a ventiração naturar do

interior dos prédios municipais;

ambiente de trabarho;

il-

^

ur - orientar seus servif,ru,

sobre a doença covrD_lg e das
medidas
preventivas' em especial os profissionais
das áreas de educação, saúde,
segurança pública
e assistência social;

VIII - disponibirização de

máscaras, árcoor em ger, bem
como outros
materiais e insumos recomendados
pelas autoridades de saúde
e sanitária, pârâ todos os
servidores que exerçam atividades
de atendimento ao público, quando
se fizer necessário;

lX

-

disponibilização de sistema de
trabalho remoto para os servidores
públicos municipais, quando
for possív$
:É,

Art: tZ Ficam
profissionais/trabarhadores

suspensos

os

períodos

de

férias

dos

de saúde, pero período de 60 (sessenta)
dias.

Art' 13 Poderá ainda ser instituído

o regime de teletrabalho, no curso
do
período de emergência, à critério
e nas condições definidas pelo titular
do órgão da
Administração Diretâ,
Pâtà servidores cujas atribuições, por sua natureza
e meios de
produção' permitam a realização
do trabalho remoto, sem prejuÍzo
ao serviço público.

Arr. 14 A

instituição

emergência está condicionada

d, regime de trabalho remoto no período
.§

:

de
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,

I_ à manutenção diária n#unidade

o atendimento;

"t"t--'%

à:'#.E

de servidores suficientes para garantir

II - à inexistência de prejuízo ao serviço.

Art' 15 -

*

Fica determinado toque de recolher
a partir da publicação desse

decreto' das 20 horas até as 5 horas
do dia seguinte, para confinamento domiciliar

obrigatório em todo território do Município
de santa Izabel do pará, ficando

terminantemente proibido a circulação
de pessoas, exceto quando necessária para
acesso
aos serviços essenciais e sua prestação$omprovando-se
a necessidade ou urgência.

Art. 16 - Este decreto entrará em vigor na data
de sua pubricação, por um

período de 90 (noventa) dias, podendo
ser prorrogável por igual período, enquanto
durar
a situação de emergência, nos termos da
Lei ns 73.g7g, de 2020, não revogando as
disposições do Decreto Municip al no
90/2020.
Registra-se. publique-r".

ôrrp.r-re.

Afixe-se no quadro de a$sos da Prefeitura
Municipal e demais entidades
t
públicas e privadas.
Í

Gabinete

do Pará, 23 de março de

2020.

BARROS WATANABE
Pre

feito'

icinfl

de Santa Izabel do Pará

