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ESTADO DO IVIARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SEDES

PORTARIA N° 008/2021 DE 06 DE ABRIL DE 2021.

Dispoe

sobre

medidas

e

procedimentos

temporarios

e

emergenciais a serem adotados na prevencao de contagio pelo
novo

Coronavlrus

(COVID-19),

no

ambito

da

Secretaria

Municipal de DesenvoMmento Social (SEDES), e da outras
providencias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIciplo

DE IMPERATRIZ, JANAiNA LIMA ARAUJ0 RAMOS, no uso de suas atribuie6es
legais,

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

que estabelece medidas complementares para o enfrentamento da Emergencia em
Satlde Ptlblica, decorrente do novo Coronavirus (COVID-19), especialmente a previsao

do Art. 7°, § 1°; bern como nos termos declarados pela Organizagao Mundial de Sadde
(OMS), al6m pela Portaria n° 188/2020, expedida pelo Minist6rio da Sadde;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n° 016 de 03 de margo de 2021, que

disp6e sobre o funcionamento da Administraeao Publica e de atividades econ6micas

organizadas e afins, neste ente, no perlodo que especifica, sem prejuizo das medidas
adotadas por este Municlpio para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, e da outras
providencias.

CONSIDERANDO o Decreto Municipal de n° 025 de 05 de abril de 2021, que

disp6e sobre o funcionamento da Administragao Pdblica e de atividades econ6micas

organizadas e afins, neste ente, no periodo que especifica, sem prejuizo das medidas
adotadas por este Municlpio para o enfrentamento da pandemia do Covid-19, e da outras
providencias.

CONSIDERAND0 a existencia de pandemia do COVID-19 e seus efeitos;
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RESOLVE:

Art.1° Em concordancia com as medidas de prevengao e protegao adotadas
para evitar a transmissao do novo coronavfmus (COVID-19), a SEDES -Secretarfa de

DDesenvoivimento Social, avaliou a necessidade de PRORROGAR A SUSPENSAO
DE TODOS OS ATENDIIVIENTOS PRESENCIAIS, sejam elas atividades coletivas,

incluindo as oficinas, reuni6es e demais ag6es voltadas aos usuarios e servidores ate
o dia 2oro4re021.

I - Por esta Portaria fica instituido o revezamento da jornada de trabalho dos

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

74h, de Segunda-/e/.ra a Sexfa-re/.ra, com detalhamentos e definig6es dados pelos

coordenadores dos setores.

11 - No intuito de evitar aglomerag6es, as atividades administrativas e de

atendimento ao pdblico na Secretaria de Desenvoivimento Social - SEDES, serao
suspensas presencialmente, todavia funcionando atendimentos por telefone, e-/riat./

sedes@jmperatriz.rna.gov.br ou sedesitz@gmail.com

e

redes

socjia.is

ou

excer}cionalmente. atopdimento aaendado ao Dtlblico nos casos uraentes. de
modo Dresencial.

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

de modo remoto, como na modalidade de home office, 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 ntimeros de telefone, e-rna/./ ou redes sociais para contatos, visando

a realizaeao de atendimentos e/ou esclarecimentos via telefone.
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Art. 4° Deve haver o imediato afastamento preventivo dos servidores com idade

acima dos 60 (sessenta) anos, ate o dia 20/04/2021, tal medida e recomendada
tambem 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.

Pafagrafo Unico - Os casos de afastamento acima previstos devem ser
comunicados ao superior hiefarquico, 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 na data de sua publica9ao, com produgao

de efeitos na forma especifica, podendo ser revisto, para as medidas necessarias, em
decorrencia de fatos supervenientes.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT0 SOCIAL DO
MUNIcipIO DE IMPERATRIZ, ESTADO D0 MARANHAO, EM 06 DE ABRIL DE
2021.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT0 SOCIAL -SEDES

Rua Hermes da Fonseca, 49 -Centre.
sedesitz@gmail.com/ sedes@imperatriz. rna. gov. br

