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DE 2] DE MARÇO DE 2020.

DECRETON.014/2020
DlSPOE

SOBRE

A

READEQUAÇÃO DA

SITUAç,\O ATUAL DO NOVO CORONAviRUS
- C0V1I>19 E INTENSIFICA M[mDAS PARA
ENFRENTAMENTO DA PANOEM••••.
o PREFEITO MUNJOPAl DE BARBALIIA/CE,ARCEMIROSAMPAIO NFrO.
no u~o de SUll5atribuições legais. e de acordo com o disposto na Lei Org;lnlca do
Munldpio de 8arbalhii/CE;
CONSlOt:RANDO que a silude é dirl!'ito de todos e dever do Estado. nos
ti'rntosdo

artigo 196 da ConstJIuiçAo I'ed •••
ral;

CONSIDERANDO 05 termos do Decreto Municipal nO 13{2020, de 17 de
marçu de 2020, quI" Decl"f'tou l'.~tldo d" Ernerllpncla em Saúde Pública de Importância
Inlemadonal deoorrenfe do novo Coronavfrus - COVlD-19, no âmbito do Munidpio dI!
Barbalha;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto nO 33.519, de 19 de março de 2020,
do Go~n1U do Estado do Cenoi. que intl!nsifi(:il as medidas paTiI enfrenlamento da
infeqAo humana pelo novt) Coronavlrus:
CONSIDERANDO os rermos do Decreto Presldendll n~ 10.Z82, de 20 de
março de 2020, que define oS serviços públlcos e aS atividades essendals que não podem
sofrer paralisação;
CONSIDERANDO a slruaç;io excepcional em que estamos vivendo, a exigir
da5 autoridades publicas ações mills restritivas no sentido de barrar li avanço da
dissemtna~o diI doença, preservando a saúde da populaç~o, sobrewdo das pessoas mais
vulnerlivels pela contaminação;
CONSIDERANDO ser a vida do cidadlo o direittl fundam"ntal d" maior
exprf''Iüo constituciona~ sendo obrlRaçlo do Poder PUblico, em situações excepcionais,
agir com Seu Poder de PolCelapara pTmeçJo deise importante direito, adotando todas as
ações necessárias, pur mais que, parol tanto, restriçõe-s 11 outros direitos se imponham;
CONSIDERANDO
os
termos
da
Recomendação
Saude
0004/2020/24PmIBLtLde
lavra da 2" Promotoria da Comarca de Barbalha/CE;
DECRETA;
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Art. 1', Fica determinado que lOdos os servidores publicos munlcip"lsl 3p1.liem.
de forma irrestrita e harmónlca.aoHOmandos
narmamos Insertos no DecreUl n 33.51l},
M19 de março de 2020, do Governo do Estado do Ceanl

Art. 21, Enquanto pt"rdunT o estado de emefgênda de siliide pública de
UTlport:onda internacional decorrentto do Coronavlrus (covid-19],lI exceç-:"" dos serviços
relacionados à sóuide. a execuçJio das atividades administrativas por p<lTtedos se-rvidores
públlros munldpals 51'rlo rulÍ7.;;Jdas internament/!o em suas respectivas unidades. sem
atendimento f\"licol! dirt'to como publico, ressalV3das situações de extrema urgência.
li t '. Os servidores públiCOSdeveraO manter uma dlstàncla mínima de 02m
(dob metros) entre s~ evltando-se. ainda. qualquer tipo de contato nslro mútuo, sendo
ohrlgal6rla a regular assepsia das màos e instrumentos de trabalho.
S Za. Fica reduzido o hor~rio de eKped!ente no Centro AdministratiVo e sedes
das Secretarias para o horirio de 08h às 12h, ~ I!Kceçl0 da Secretaria Municipal de Saúde,
S~tnrde Compras, Lldlaç10 e Contabilidade.

i 3 Fica restabeleddo
•

Q

o horário de expedlenll! normal, nas sextas .felras, na

sede da Secretaria Municipal de Sallde e unidades a ela vinculadas.

i 4', (ad •• SKreuna

MUllicipal poderã adotar o serviço de escaU e
reveZilmenlu I!1ltre os seus servidores, a fim de evitOlr ••glomeraçJo, bem como outras
medidas que entenda neet'ssário para o enfrentamenlu do Coronavirus, desde que não
atrapalhl! nOdesempenho das atividades admmL~trativas e funcionais.

i 5', Deverão executar suas atiVidades remotamente
comorbidade,

os servidores. com
gestantes, IUberru!Os.e, ne<lpLasla maligna, soroposlt\Yos para HIV, renais

cr6nLcos [hemodlá.lise) e transplantados.
S 61, Fkam 05 Sea'eúrios Muoicipais, Subsecretários ou servidores por esteS
indicadas, obrigados a disponibili7.ar contam telefônico ~ra atendimentoS ao público
durante o perlodo de vigência deste Decreto.
Art, 31, Os s••rviços de lImpeu pública, de saúde, abastedm ••nto d'ãRua e os
relacionados ao tr:insíto deverão ser prestados de forma (ondou" c ininterrupta, pelo que
devem ">I!robservadas e cumpridas a.' determinações dos superiores hiertlrqulcos,
principal menti! em se tratando de siNlIç6es envolvendo 11combate ao Coronay{rus {cov Id-

19,
t li,

Os Secretários poderio requisitar e d.,signar se-rvidor.,s para o
des.empenho de .;llrlbuir;i\~s relacionadas às ações de tombate ., prev.,n~o ao Coronavlrus.
conforme ne«'ssidade administrativa.

t Z., Fica autoriZado. caso se]••n.,cessMIo,o remaoejamellto de servidores
Programa

PSF NowroO, bem como dos servidoru

do
da atenção s.,cundâria, par •• eX;LlHcer
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atividades dlãrlas nas unidades de saúde do Iolunklpio e do grupo
••nfretamento do novo Coronavírus, ou de quaisquer llUtros servidores,

de trabalho

do

t J', Enquanto perdurarem 0$ efeitos do estado de emergoJncia em saúde, as
ativxlóldes dos Agentes Comunitários de Saúde e "genlt"s dI' Combate às Endemias ser10
rl'1limensionadas Pf'ki Secrl'brla Municipal de Salide.
t 4', Fica mantido " ponto rl.-tn'lnico/dillital dos servidores públkos
municipais. d••vendo tais servidor ••,. adotarem as medidas de higiene Te«lmendadas p••b
Organização Mundial de Saúde - OMS.

-

.t,

Art.
Nos rennO$ do DecretQ o' 53/2017, de 11 de dezembro de 2017. os
õ1festados medlcos superiores a 03 (três) dias apresentados p••los servidores municipais
obrigatoriamente devl!'rilo ser submetidos .li õlViiliilçiloda Junta Médica do Municlplo,
dev •..•
ndo o servid(lr em caso de constatação de incapacidade laboral superior a 15 (
quinu) dias ser encaminhado ao INSS, de acoroo com a 11'1federal n' 8.213/91 ele o
De(l'('tn 3.048/99.
ParigTillfo Único. Os servidores municip.lls deverão entregar:'
munil:ipal os .ltestadns médicos comprobatórios da enfermidade deçJarada.
(vinte e quatro) horas. a contar da data da sua upediçJo. sob pena
encaminhados para avaliação da Junta Médic;l do Munldplo, oque impUcará
fattas e consequentl:' desconto na remUneraçJo dos dias não trabalhados.

.ldmlnlstr .lção
nO praw dI' 2"de não serem
no registro de

Art. S', Ficam tl>rminantemente proibidas, no território municipal de
Barbalha. pelo puzo de 15 (qulll:re) dias, prorrogável a critério da administração,
quaisquer festas culturais ou evenrosd ••oulta natureza que Impliquem na aglomeração de
pessoas. vedandll""5e. por conSeguinte, qualquer tlpo de patrocínio do Poder Públko
municipal
Art. 6', Recomendar aos holélS, pousadas e motéis que estejam situados na
círcunscnçJo
municipal de Barbalha, a suspellsão
do recebimento
de lIOVOS
r1~tltes/h6sped"s
durante o perfodo de vigênci<l do estado de calamidade em rado do
novo Coronav/rus.
PangTillfo único. Fb expresuml'nte
proibido o fun<:ionamento nas
depelldéndas dos estabo.ledmentos cttados no CQPllt de áreas comuns, tôliscomo pisctnas,
refeitórios, recepções. et (~erll. selldo obrigatório o isolamento dos hósped~ em seus
quartos, servindo""5e as refeições neste ambiente.

A".

7', Os cidadãoll que porvenllJr. regress.arem dO' outras cidades com
transmiSsão comun,tária te«lllM."tlda'"'le manll'r o lsDlamenlo soctat pelo prazo dO' 14
(quatorze) dias.
Art. 8', Esll' Decreb:l entl'a em vigor na data de sua poblica.çilo. vigorandD.se
p•.1opraw de lS (quin",") dias, revogadas as dlsposlç/ies em sentido oolltr,jrlo.
/
Av. DomlngOfl Sampaio Miranda. 1'10.715, l.olearnt'nto Jiln!ln ••dO!<Ires
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REGISTRE-5E, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-S£.

Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, aos 23 de março de 2020.
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