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Estado do IV.Uranhào

Prefeitura Munic;i.al de Colinas

GABINETE DO PREFEITO

decreto municipal N.° 005/2020

I tabelece medidas de contingência para a
preuenção da transmissão e do contágio do
C).-onavíms no Município de Colinas
01 ■'-as providências."

e dá

35.662/2ooVG™^dfE:tdor’::L";':rr‘'^^”

CONSIDERANDO a confirmação de
nacional;

CONSIDERANDO
significativo do

CONSIDERANDO
Coronavirus;

CONSIDERANDO a Lei Federal
medidas
Coronavirus;

casos d ' infecçcio pelo Coronav

^ a expectativa da Secretmia de Estado de Saú

a
sintomas

para enfrenlaniPnln "a 2020, q
aúde pública

irus no território

de do
numeio de casos de infecção j :1o Coronavirus;

maior vulnerabilidade < is idosos aos si  decor

aumento

rentes do

ue dispõe sobre
P a enliernamento da emergei . la de s decorrente do

DECRE ] A:

Art.
transmissão1“- Este decreto estabelece medidas le contingência para a prevenção da

.tnplantadas ^ia A^Sa^t

. os estabelecimentos da rede pública de
por t< 1 -ipo indeterminado.

Art. 2°- Ficam suspensas as aulas em todo:
ensino no Município, inclusive creches

' recomendada para a rede

of‘;?vlol'ns'aüfidars e" P“'' indeterminado
oferecidas pela Administração Mtmtópal ã"c‘ [ uLçL‘''"'“'' d«“™l''idas

c;;;;!rnui:sx“n';gí:jarb!^ ■
municipal sem motivos justificável,

sportivos, culturais e de lazer, informaçao p; tinente à suspensão dos serviços, a fim

OU

nos
●- como as visitas as qualquer repartição

Praça Dias Carneiro, 402 - Centro, Colinas/MA
CNPJ 06.113.6 i 2/0001-25



Estado do Ríaranhào
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de que sejam cientificados o maior número pc i jível de usuários dos
vsando a conscientização da população local

at?vid2L;e"^p^ivre™Uura!s'denSt°'' -deternúnado, cs eventos e

serviços, bem como

esportivos, campeonLos to net? r f^Uvos, culturais,

atividades na academia dá saúde ou outas'al'ivWa  ? de capacitação,
com aglomeração de pessoas em Inmio uv ‘:oleüvas de qualquer natureza,

autorizados, a partir da publiração doste^deo rdo.™ anteriorioonte

»tra(“:™ío~o* na recepção
os atendimentos limitados para.

§ 1"- O CCI - Centro de Convivência do Idoso
por tempo indeterminado.

e CRS estarão com as atividades suspensas

§ 2 * O CREAS terá funcionamento limitado
os usuários.

§ 3°- O CRAS terá funcionamento limitado,
Criança Feliz, Ação Jovem e PAIF. I

; jorém serão suspensas as reuniões com

 orem sem reuniões, como Renda Cidadã,

§ 4“- O Departamento da Pessoa
de terem

com Deficie'?:
pessoas vulneráveis, estará realiza'

tera número reduzido.

:ia e Mobilidade Reduzida, dado ao fato
lUo atendimento via whatsapp e também

SiSTu" í Síirt "" «● —

HMsüsüi-a
em

Parágrafo único- Incluem-se nas suspensões dispostas
autonzaçoes e permissões de uso das escolas n centros comunitários.

- Em locais de grande aglomeração e/<
clubes, centro comerciais, danceterias, bar-,
suspensão e/ou restrição de atividades,

suspensas as visitas < os pacientes internados

âpr:“cl“árb.“ades‘’^™'“^

Parágrafo único- Recomenda
de saúde e assistência social,
Município.

no caput de

Art. 7°
circulação de público, tais(n

a suspensão de visitas em estabelecime

ste artigo as

como Igrejas,
academias e outros, recomenda -se a

por tempo
,  que não

ntos privados
em que se enccr.trem idosos residentes ou internados no

-se
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^°20, por te.po

vans) no Município de Coli^s/MA ® de veículos de turismo (ônibus e

Art. 10

indeterminado.
Ficam

suspensas as inaugurações e reuniões públicas. por prazo

Art. 11

imediatamente
Todos

nn?-r suspeitos de infecção pelo Coronavírus

acompanhamento e a manutenção de^dados^-- municipal, visando
risco ou efetivamente infectadL com a finalidad^^^ ̂  identificação de pessoas com

terapêuticas necessárias e á sua pro “o

de enfermagemre^ígínctí
funcionando:

deverão ser
o

Art. 12 - Os
  , , ^ atender as consultas médicas e

em todas as Un:dades de Saúde, assim como continuam

I_- Salas de vacina nas UBS;

Agentes ̂ e^Endem^as? Epidemiologica, Agentes Comunitários de Saúde e

urgêncif' atendimento, pr. érencialmente, somente as consultas de

rv - SAMU em todas

II

as ocorrências.
V “ CEO somente atendimento deVT c ● ^ . - urgência.

em

com
ao público na Secretaria

Art. 14 - Os Secretários Municipais deverão:

I- determinar o
gozo imediato de férias reg.alamentares

,  assegurada apenas ..
servidores necessários a atividades essenciais

respectivos âmbitos
a permanênc

2 de naturez

e licença-prémio em seus
ia de numero mínimo de
a continuada;

assegurar que o ingresso a repartições
de modo a evita-las.

suspensas as atividades de atendimento
Secretarias Municipais: Assuntos Jurídicos. Controladoria

fnfrrSrunr^^ Ambiente, Agricultura, Administração, Educaçã
inira Estrutura

ta o controle de aglomeraçõ

ao público d

, exceto serviços emergenciais. ^

rtafdTmlnto^^T'*'?' d‘sponibilisac’0 no site obcial do Município de Colinas
atendimento virtual através do e

es

as
Gabinete, Cultura,

o e

-mail de cad-t Secretaria.

III-

pú ificas permi ,
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§ 1“- Poderão prestar jornada laborai
situações:

I- idosos na acepção legal do termo,
(sessenta anos);

II- gestantes;

§ 2“- Os sei-vidores mencionados
requerimento ao superior imediato
situação médica ou autodeclaração.

Art. 17- A Prefeitura Municipal manterá fio
informações complementares visando ao
pandemia do Coronavírus, inclusive sobre
de Contingenciamento.

Art. 18- Casos omissos devem ser objeto de deliberação da Prefeito Municinal
Secretana Municipal de Saúde e Secretária Municipal de Assistência Soci^.

Art. 19- Este Decreto entra

““vsr “ “

co

mediante teletrabalho, os servidores nas seguinte

por co.itar com idade igual ou superior a 6

ou

mciso 1:1 do § 1" deste artigo deverão protocola
no

su

acesso e
normas

suspensas as sessões de

seu sítio eletrônico e redes sociais
esclarecimento da população acerca da

as a :ões a serem adotadas em razão do Plano

, ouvido a

vigor na data de sua publicação.em

Registre-se, Publique-se, DivuIgue-se e Cumi I a

m

s

0

r
apresent . ido documentos comprobatórios de a

-se.

V^ilmira Mimnãa d Barroso
Prefeita Mu licipal
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