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Paraiso do TocantinsITO 19 de março de 2020.

Decreto n." 536/2020

Declara situaçâo de emergência no Municipio de Paraíso do Tocantins e definê oukas
medidas para o enfrenlamento da pandemia decorrente do coÍonavirús.

o

PREFE|TO IVUNICIPAL DE PARAISO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de conÍormidade com o o

art. 42, inciso lV, da Lei Orgânica do Municipio, assim:

Art. 1" Fica decretada sifuaçâo de emergência no Municipio de PaÍaiso do Tocantins, para enfrentamento da pandemia
decorrente do coÍonavirus, de importância internacional

M. paÍa o enfrentamento da situaÉo de emergência ora declarada, nos termos do aft. 24, da Lei n" 8.666, de 21 de
junho de 1993, fica autoíizada a dispensa de licita@o para âquislçáo de bens e serviços destinados ao enfrentamento da
emergência.

?

Art. 3" Visando evitar ou reduziÍ a exposiÇão dos agentes públicos e frequentadores das repartições públicas aos íscos de
contágio pelo coronavirus, em especial, no periodo da emergência, náo hâverá atencimento ao público no paço municipal,
cabendo ao secretários municipais adotar todas as providências legais ao seu alcance.
pelo período de emergência:
§ 1" - deverão submeter ao regime de teletrabalho
a) as servidoras gestantes e lactantes;
b) os servidores maiores de ô0 (sessenta) anos;

servidores expostos a qualqueÍ doença ou ouka condição de risco de desenvolvimento de sintomas mais gravês
dãconentes da infecçao pelo @ronavirus, nos termos definidos pelas âutoridades de saúde e sanitária.

cj os

'caput' deste artigo, sem prejuizo da
§ 2" A execu@o do teletrâbalho, nas hipóteses preconizadas nos incisos do
Direta, Autarquias e FundaÉes,
Administraçâo
pelo
da
titúlar
do
órgão
instituidas
condiçôes
àbservância dás demais
consistirá no desenvolvimento, durante o periodo submetido àquele Íegime, das tareÍas habituais e rotineiras desenvolvidas
pelo servidor, quando passiveis de serem realizâdas de forma não presencial, ou de cumprimento de plano de trabalho ou
pelo servidor, de sua
iarefas especificas, de mensuÍação objetiva, cômpativeis com as atÍibuiÉes do cargo ocupado
unidade de lotaÉo e com o regime não presencial.

por decisão do ütular do órgão da AdministÍaçáo Direta, Autarquias e FundaÉes, o disposto neste artigo não será
§ 3o
para o
ãplicado aos servidores lotados im unidades que prestem serviços essenciais, especialmente os necessários
mmbate da Pandemia.
pelo período de emergência,
Art. 4o Fica súspenso, em caráleÍ excepcional, o atendimento ao público na Coletoria Municipal
que funcionará em regime de expediente inteÍno.

Atendimento na Coletoria Municipal acontecerá, pÍioritariamente, poÍ coÍÍeio eletrÔnico através dos enderêços:
0
coletoriaparaisoto@qmail.com; coletoriaDaraisodivlqq-?tivê@qmail.com
ãtendimentocoletoriaoaraiso@omail.com
(63)
e
99938-5436.
3361-2392
prévio
nos
telefones
agendamento
preselctalocorÍerá
mediante
atendfiento

s1"-O

e

j

Art. 5. Ficam suspensas as férias deferidas ou programadas dos servidores das áreas de saúde.

Art 6. Sêm prejuízo das medidas já êlencadas, todas as unidades da Administaçáo Direta, Autarquias e

Funda@es

deverão adotaÍ as seguinles providências:
possível, por meio Íemoto;
adiar âs reunióes, sessões e âudiências que possam ser postergadas, ou realizá-las, caso
prédios
observadas as
- fixâção, pelo período de emergência, de condiçóes mais restritas de acesso aos execuçãomunicipais,
dos
serviços e
e
Íruição
pessoas
à
indispensáveis
oeculiaridades dos serviços prestadãs. limitando o ingresso às
|-

§!
§\- oelo temoo estritamente ;ecessáÍio;
\( \iti, drsoonibihzar canats telefônicos ou eletrônims de acesso aos interessados, como altemaliva para evitar ou reduzir a
\\

63) 3904.1

545

I

gabineteavelino@hotmail.com

I

Av.Transbrasiliana, n' 335. Paraiso-To. cEP 77.60G
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necessidade de comparecimento pessoal nas unidades de atendimento;
lV - evitar escalar, peto periodo de emergência, seÍvidores gestantes, lactantes, mâiores de 60 (sessêntâ) anos, expostos a
qualquer doença ou outra condiÉo de risco de desenvolvimento de sintomas mais graves decorÍentes da infecÉo pelo
mronavkus, em postos de atendimento direto, com grande fluxo ou aglomeração de pessoas, caso não lhes seja aplicávêl o
regime de teletrabalho, realocando-os para realizaÉo de seÍviços intemos;
V - reorganização da jornada de trabalho dos servidores, permitindo que o horàrio de enfada ou saída, ou ambos, recaiam
íora dos hoiários de pico de afluência ao sistema de transporte, se po§sível em turnos;
Vl - evitar a aglomeÍaÇão de pessoas no interior dos prédios municipais;
Vll - suspender ou adiaÍ, em especial em ÍelaÉo às pessoas inseridas no grupo de Íisco de evoluçáo para os sintomâs
graves decorrentes da inÍecÉo pelo coronavirus, o comparecimento presencial para pericias, exames, recadastramentos,
provas de vida ou quaisquer oukas providências administrativas, Vlll - manter a ventilação natural do ambiente de trabalho,
lX - determinar aos gestores e fiscais dos contratos:

a) que notiÍiquem as emprêsas de prestação de serviços com terceirização de mão de obra, empreiteiÍas e
organizaçóes parceiras, exigindo a orientaÉo e acompanhamento diário dos seus @laboradores, a âdoção das
providências de precaução, definidas pelas autoÍidades de saúde e sanitária, e o afastamento daqueles com sintomas
compalrvers ou infectados pelo coronavirus;

b) a rntensrfrcaÇào do ammpanhamento e orientaçâo. exigindo das prestadoras de serviço de limpeza a adoção das
rotinas ,le asseio e desinfecçâo no periodo de emeÍgência, obseÍvadas as orientaçôes das autoridades de saúde e
sanitária, bem como especial atenção na Íeposição dos insumos necessáriost c) a intensificação do acompanhamento e
orientaçâo, exigindo das prestadoras de serviço a adoção das rotinas de limpeza e manutençáo dos aparelhos de ar
condicionado, observadas as orientaçÔes das autoridades de saÚde e sanilána;
X - orientaÍ seus servidores sobíe a doença COVID-19 e das medidas preventivas, em especial os proÍissionais das áreas
de educaçào, saúde, segurança urbana e assistência sociall
Xl - disponibilização de máscaras, âlcool em gel, bem como outros materiais e insumos Íecomendados pelas autoridades
de saúde e sanitária, para todos os servidores que exerçam atividades de atendimento ao público;
Xll - disponibilizaçâo de sistema de trabalho remoto paÍa os servidores pÚblicos municipais;
Xlll - suspensâo de todos cursos, oficinas e evêntos similaÍes, promovidos pelo l/unicipio de Paraiso do Tocantins
XIV Determinar à Vigilância Sanitária que estabeleça protocolos mais rígldos quanto à higienização do Terminal

-

Rcdoviário do Município de Paraiso do TocantinsffO, fiscalizando os responsáveis diáriamente
XV - Dsponibilizar atendimento telefônico - através do teleÍone 3904-1571 - da vigilância epidemiologica municipal, com a
possibilidade de atendimento realizado por servidores que permita identificar uma potencial pessoâ infectada e, se for o
caso, providenciar a coleta domiciliar para realizaçâo do exame

xvt

suspensâo

das aulas nas escolâs de

iniciação esportivas

(clEF

- CIESP

NIEPA)

e as demais atividades esportrvas da Secretaria Municipalde Esporte ê Júventude, bem como fica vedada o inicio de novas
competiçõ€s.
XVI - Suspender o atendimento ao público dos programas sociais (CRAS, Creas, Centro de Convivência dos ldosos)
mantidos e desenvolvidos pela SecretaÍia Municipal de Assistência Social, bem como o atendimento ao pÚblico na sedE dâ
secÍetaria

A(.

10. Ficam suspensas, ao longo do pêrÍodo de emergência, âs seguintes atividades:

- em feiras livresl
ll - em clubes, academias, bares, restaurantes, boates, leilões, casas de espetáculos e casas de eventos;
lll - as atividades educacionais em estabêlecimentos de ensino públicos ou privados, como escolas e univetsidâdes;
iV - as atividades em praças esportivas sob a gestão do poder público municipal, tais quais, estádios, ginásios ou qualquer

I

outra praça ou equipamento de uso comparlilhado.
V - Oe saúde pOOiica bucal/odontologica, exceto aquelas relacionadas ao atendimento de urgências e emêrgências;

s 1" A

suspensào de que trata o caput deste artigo abrange âinda oa eventos, reuniôes e/ou atividades sujeitas a

ãglomeração de pessoas, sejam elas governamentais, artisticas, esportivas, cientificas e do setor privado, somando-sê as
alvidades religiosas
suspensões os estabelecimentos médicos, hospitalares, unidades de saÚde, laboratÓrios de
psicolôgicos, clínicas de íisioterapia e de vacinação, diskibuidoras e revendedoras de gás,
farmacêuticos,
ãnálises cl,nicas,

s 2' Nào se incluem nas

\
í61) 1904.1545

I

gabineteavelino@hotmail.com

I

Av. Transbrasiliana,
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postos de combusliveis, supermercados e @ngêneres.
§ 3o Excetua-se às

restri@s dêste aÍtigo o atendimento mediante serviço de entrega.

hospedagem, para atendimento exclusivo dos hóspedes,
§ 4" Os baíes e restauÍantes instalados em estabelecimentos de
mlnima
de 2 (dois) metÍos entre elas
mesas,
a
distância
suas
na
organizaçâo
de
deverão observar,

Art. '11 Os titúlares dos órgãos da AdminrstÍaçáo DiÍeta, Autarquias e Fundaçôes, no âmbito de sua competência, poderâo
expedir noÍmas mmplementares, relativamente à execuÉo deste decreto, e decidir casos omissos.
Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto durar a situaçâo de emergência, nos
termos da Lei nô 13.979,de2020, revogando-se, em especial o decreto n.0 534/2020

Aí. 12

nove (19) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte

Prefeitura do Municipio de Paraiso do Tocanlins, aos
(2020).
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