
ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES

PORTARIA N.a 007/2021  DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021.

Disp6e    sobre    medidas    e    procedimentos    temporarios    e
emergenciais a serem adotados na prevengao de contagio pelo
novo    Coronavirus    (COVID-19),    no    ambito    da    Secretaria
Municipal  de  Desenvolvimento  Social   (SEDES),  e  da  outras
providencias.

A    SECRETARIA     DE     DESENVOLVIMENTO     SOCIAL     DO     MUNIcipIO     DE

IMPERATRIZ, JANAiNA LIMA ARAOJO RAMOS,  no uso de suas atribuig6es legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de  n° 014 de 23 de  Fevereiro de 2021,

que  estabelece  medidas  complementares  para  o  enfrentamento  da  Emergencia  em

Saude  Publica,  decorrente do novo Coronavirus (COVID-19),  especialmente a previsao

do Art.  70,  §  1°;  bern como  nos termos declarados pela  Organizagao  Mundial de Saude

(OMS),  alem  pela  Portaria  n°  188/2020, expedida  pelo  Ministerio da Sadde;

CONSIDERANDO o aumento do numero de casos infectados pela Covid-19 no

Municipio de lmperatriz, bern como o teor de documentos t6cnicos expedidos, sobretudo,

pelos 6rgaos  locais sanitarios e de saude,  o dispositivo  no  Decreto  n° 36.462/2021,  do

Executivo  Estadual e as informae6es advindas de instituie6es da sociedade civil;

RESOLVE:

Art.1°  Em concordancia com as medidas de  prevengao e protegao adotadas

para   evitar   a   transmissao   do   novo   coronavirus   (COVID-19),   a   Secretaria   de

Desenvolvimento  Social  -SEDES,  avaliou  a  necessidade  de  SUSPENDER TODOS

OS  ATENDIMENTOS  PRESENCIAIS,  sejam  elas  atividades  coletivas,  incluindo  as

oficinas,   reuni6es  e  demais  ag6es  voltadas  aos  usuarios  e  servidores  ate  o  dia

10/03/2021.
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I  -  Por esta  Portaria fica  instituido  o  revezamento  da jornada  de  trabalho  dos

servidores da SEDES,  devendo ser realizadas no periodo compreendido entre  8h as

74h,    de    Segunda    a    Sex fa,    com    detalhamentos    e    definig6es    dados    pelos

coordenadores dos setores.

11   -   No   intuito  de   evitar  aglomerae6es,   as  atividades   administrativas  e   de

atendimento  ao  publico  na  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  -  SEDES,  serao

suspensas  presencialmente,  todavia  funcionando  atendimentos  por  telefone,  emai./

sedes@jmperatriz.rna.gov.br    ou    sedesitz@gmail.com    e    redes    sodia.is    ou

excepcionalmente, nos casos de emergencia, de modo presenciais, utilizando escalas

de servidores,  revezamentos de hofarios ou outras medidas.

Art.  2° Os  servidores autorizados ao teletrabalho,  desempenharao  atividades

de   modo   remoto,   como   na   modalidade   de   home   offi.ce,   devendo   estarem   de

sobreaviso,  e/ou  a  inteira disposigao do servigo,  durante todo o tempo de sua carga

horaria  habitual,  havendo  possibilidade  de  retorno  ao  trabalho  presencial  em  casos

emergenciais;

Art. 3° Os coordenadores de cada servigos e programas, deverao fixar em seu

local de trabalho urn cartaz informativo,  sobre a suspensao dos servigos presenciais,

e disponibilizando numeros de telefone, ema/./ ou redes sociais para contatos, visando

a realizagao de atendimentos e/ou esclarecimentos via telefone.

Art. 4° Deve haver o imediato afastamento preventivo dos servidores com idade

acima  dos  60  (sessenta)  anos,  ate  o  dia  10/03/2021,  tal  medida  e  recomendada

tamb6m  para  servidores  com  comorbidades  ou  dificuldades  respirat6rias,  sintomas

gripais, assim como, para pessoas com doengas autoimunes, cr6nicas ou condig6es

imunodepressoras,  hist6rico recente de cancer e gravidez.
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Paragrafo   Unico   -   Os   casos   de   afastamento   acima   previstos   devem   ser

comunicados  ao  superior  hierarquico,  informando  as  condig6es  em  que  se  dao  e,

conforme caso, apresentagao (ainda que posterior) da comprovagao por profissional

adequado, do enquadramento nas situag6es de afastamento.

Art. 5° As situag6es excepcionais nao previstas ou nao contempladas por esta

Portaria,  serao analisadas pelo chefe imediato e devera ter a decisao  ratificada pela

Secretaria de Desenvolvimento Social.

Art.  6°  Esta  Portaria  entra  em  vigor  com  a  sua  publicagao  nos  placares  da

Prefeitura,  com  efeitos a  partir do dia 23 de  Fevereiro de 2020,  podendo ser revista

e/ou adequada em decorrencia de fatos supervenientes.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  DESENVOLVIIVIENTO SOCIAL,  EM

25 DE FEVEREIRO DE 2021.

JANAIN
Secretaria de

JO RAMOS
Ivimento Social
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