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DECRETO N° I.714, DE 12/03/2021

REF:   Institui   medidas   emergenciais,   de  carater  temporfuio  e

excepcional, destinadas ao enfrentanento da pandemia de COVID-19, e da providencias

correlatas.

FERNAND0  AUGUST0  DE  SIQUEIRA,  Prefeito  Municipal

de Roseira, no uso de suas atribui¢6es legais, considerando as recomendap6es do Centro

de  Contingencia do  Coronavirus,  instituido pela Resolngao  n° 27,  de  13  de margo  de

2020,   da  Secretaria  da   Satde,   fundadas  em  evidencias  cientificas   e   infomap6es

estrategicas  em  sande,  que  sinalizam  risco  potencial  de  colapso  da  capacidade  de

resposta do sistema de satide no Estado de Sao Paulo (Anexo);

Considerando as analises t6cnicas relativas ao risco ambiental de confagio pela COVID-

19 confome o setor econ6mico e social;

Considerando o agravamento dos casos suspeitos de COVID-19 na Regiao, zelando pela

sadde da populapao, adota-se novas medidas por precaugao e prevengao.

D E C R E T A:

Artigo   1°   -   Este   decreto   institui   medidas   emergenciais,   de   carater  temporario   e

excepcional, no ambito da medida de quarentena de que tratam os Decretos n° 64.881,

de 22 de marco de 2020, e n° 64.994, de 28 de maio de 2020, com o objetivo imediato

de conter a transmissao e disseminapao da COVID-19.

Paragrafo Unico - Salvo disposigao em contrato e em respeito ao Decreto Estadunl n°

65.545,  de  3  de  mango  de  2021,  as  medidas  emergenciais  a que  se  referem  o  "caput"

deste artigo serao observadas em todo o Municipal de Roseira, entre os dias  15 e 30 de

margo de 202 I .
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Artigo  2°  -    Ficam  suspensos,  a partir do  dia  15  ate  o  dia  30  de  mango  de  2021,  os

atendimentos presenciais nas repartig6es pdblicas municipais: Papo Municipal, Diretoria

de  Esportes,  Secretaria  Municipal  da  Educapao,  todas  as  unidades  escolares  da  rede

municipal de ensino e Departamento de Servigos Municipais. As situap6es excepcionais

serao analisadas caso a caso.

Pardgrafo    Unico:    As    repartig6es    pdblicas    municipais   que   terao    atendimentos

presenciais funcionarao respeitando as medidas sanitarias estabelecidas.

Artigo  3°  -   Os   servigos  prestados  pelos   Setores   do   Papo   Municipal  poderao   ser

solicitados   atraves   do   e-mail:   contato@roseira.sp.gov.br   ,   pelo   sistema   e-sic   na

platafoma do site: www.roseira.sp.gov.br.

Artigo   4°   Os   projetos   desenvolvidos  pela   Secretaria  Municipal   da   Satde   e  pela

Secretaria Municipal de Assistencia Social, serao readequados conforme ato especifico

do Diretor da pasta.

Artigo  5°  -  Os  servidores  muhicipais  trabalharao  em  sistema  de  revezamento  e/ou

teletrabalho (homeoffice), que sera estabelecido de acordo com as necessidades de cada

Departamento, sem prejuizo do funcionamento do servico pdblico.

Artigo 6° - 0 Departanento da Vigilancia em  Sadde e da Vigilincia Sanitaria, ambos

da  Secretaria  Municipal   e   Satde,   ficarao   incumbidos   da  fiscalizapao   de  todas  as

deteminap6es elencadas neste Decreto e terao atendimento restrito ao ptiblico.
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Artigo  70  -  No  periodo  de  vigencia  deste  Decreto,  as  aulas  e  demais  atividades

pedag6gicas permanecerao de foma remota. As demais especificap5es serao publicadas

pela Secretaria de Educapao.

Artigo  8°  -  Todos  Diretores  Municipais  no  inbito  de  sua  competencia,  verificada a

possibilidade em cada setor, poderao adotar para os servidores vinculados ao seu 6rgao

o  regime  de  teletrabalho,  de  modo  a  evitar  aglomerapfro  de  pessoas  nos  locais  de

trabalho, cabendo a chefia imediata o controle, adequapao e regime de frequtncia.

Artigo  90 - 0  funcionamento das atividades comerciais devefa atuar de  acordo  com o

Plano Sao Paulo, disponivel no site. s;.Il-.sao aulo.s ov.br/ lanos

Artigo  10  -  As  medidas  previstas  neste  Decreto  poderao  ser  reavaliadas  a  qualquer

momento, mesmo antes do prazo estipulado.

Roseira,12/03/2021.

Re

PI.efeito Municipal

do e Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal, no dia 12/03/2021.

e Moul.a Camargo Caltabiano

Secretaria da Prefeitura




