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nEsol-uçÃo N" 014/2020

Dispõe sobte a aplicabilidade autonrática dos decretos e
regulamentos editados pelo govemo do esado de Sana Caarin4 com vistas a

esabelecer medidas de enfrentamento e contenção do contágio da pandemia do
novo coronavírus (covid-l9), estabelece regrâs para o frrncionanento dos serviços
no âmbito da Âssociação dos Municípios do Extremo Oeste de Saoa CatâÍina -
AMEOSC e dá outras providências.

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILYÀ Prefeito Municipal
de São José do Cedro, SC e Presidente da Àmeosc, no uso das atribúções que lhe
confere o Esatuto Social da entidade,

CONSIDERANDO a necessidade de complementaçâo das ações

Êxadas por meio da Resolução n" 13/2020 de 08 de abril de 2020, que
implementou açôes, no âmbito da Âssociação dos Municípios do Extremo Oeste
de Santa C*trina, - ÂMEOSC para dar cumprimeoto ao disposto nos Decretos
Esaduais;

CONSIDERÂNDO que no dia 11 de abril de 2020, o
Governador do Esado de Santa C*zrimo, promulgou o Decreto n" 554, por meio
do qual dispôs sobre novas medidas pâÍâ o enfterrtarnento da situaSo de
emergência em saúde pública;

CONSIDERANDO o teor do art 4" do Decreto n" 554 de 11 de
abril de 2020, e a decisão cautelat profedda pelo Ministro Aexandre de Moraes nos
autos da Ârguição de Descumprimento de Preceito Fundamenal rt" 672;

CONSIDERÂNDO a necessidade de adoção de medidas para
preservar e asseguÍar a manutençâo da saúde e da seguraflça à população e aos

colaboradores e servidores da ÁMEOSC;

CONSIDERANDO que o uso de qualquer tipo de rrráscarq

mesmo as feitas em domicflio, associada a lavaçm de mãos, etiqueta respiratória,
uso de álcool gel e distanciamento social, aumentârn, significativamente, a proteção
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da população em geral contrâ a COVID-l9, servindo como barreira par:cital pata z
transmissão do vírus e impedindo a üsseminaSo pelo contato com gotículas

infecantes;

CONSIDERÂNDO o teor da nota de esclarecimento expeüda
pela Sociedade Brasileira e Infectologia em 03 de abril de 2020, berr^ como a Nota
Técnica GVIMS/CGTES/ÂNVISÂ N" 0412020, de 31 de março de 2020, da

Âçncia Nacional de Vigilanciâ SanitáÍiâ, as quais dispõem sobre a utilização de

máscaras como forma de evitar a disseminação da pandemia do Novo Coronavírus
(covrD-19);

RE,SOLYE:

Ârt. 1" - Terão vigencia automátic4 no âmbito da Àssociação dos

Municípios do Extremo Oeste de Sântâ Catatina - ÂMEOSC os Decretos emitidos
pelo Govemo do Estado de Santa C*zrin " bem como as regulamenações da

Secretaria de Esado da Saúde de Sana C*annz, contendo meüdas ptr o
enfrentamento da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-l9),
independentemente de ato âdmiÍristÍâtivo da associa$o.

Ltt. T - Com o fim do pedodo de quarentena fixado pelo

Executivo Esadual a partir do dia 13 de abril de 2020, seá retomado o expediente,

os atendimentos e os trabalhos presenciais na sede da associação.

§ 1" - Os servidores prestârão serviço intemo com jomada nornal
de uabalho, contudo, deverão observar todas as flonnas de següânça

recomendadas pelos Ministério da Saúde, como o uso de EPI's, etiquea
respiratória, ventilação de salas e manutenção de distanciameÍrto mínimo.

§ 2" - O ateÍrdimento ao público extemo deverá ser reduzido às

demandas que não puderem ser resolvidas através de formas não-presenciais, como
telefone ou meio eletrônico, podendo ainda ser disponibilizado mecanismo de

agendamento aos cidadãos, evitando circulação e aglomemção de pessoas nas

dependências da sede ÀMEOSC.
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§ 3" - O atendimento presencial ao público será prestado somente

em caso de necessidade em que não for possível atender à soliciação na
modalidade à distâocia ou vimral, contudo, neste câso deve ser mantido o
distanciamento mínimo, a etiquea respitatóú e o uso dos EPI'S confonne
recomenda$o do Ministétio da Saúde.

Ârt. 3" - Os servidores da ÂMEOSC inclüdos no charnado grupo
de úco do coronavínrs deverão peflnanecer afasados das atiüdades laborativas

presenciais.

§ 1" Incluem-se entÍe os servidores integrantes do grupo de risco
os servidotes com idade acima de 60 (sessena) anos, hipetensos, .liâMticos,

gestafltes, puérperas e portâdores de doenças crônicas que ta:mbém iustifiquem o
afasamento, nos termos das orienações fixadas pelo Ministério da Saúde.

§ 2" Os servidores impedidos de retomar às atiüdades presenciais

deverão Írânter o exercício de atiüdades labotais na modalidade de tele trabalho e,

na impossibilidade desta, deverão ter sua falta abonada nos termos do art. 3", § 3"
da Lei n. 13.979, de ó de fevereito de 2020.

§ 3" Os servidores que prestaÍem serviço em sistema de tele
trabalho cumprirão a mesÍu fomada como se estivessem os realizando de forma
presencial e devetão âpresenar à Secrer2ri, Executiva relatório üário das atiüdades
1sa'liz2dx5.

ÂÍt.4" - Â ÂMEOSC tdotarí as seguintes proúdências:

I - Êxar informativos rcferentes aos cúdados oos seus ambientes

sobre: higienização de mãos, uso do álcool 7070, etiquea respiratóú, uso de

rnáscaras, distanciameoto enüe as pessoas, Iimpeza de superffcies, veotüção e

limpeza dos ambientes;

II - 1çelizal diariâmente
higienização dos ambientes de trabalho;

procedimentos que garaotam a

III - üsponibilizar álcool gel 7lo/o em cada posto de rabalho,
devendo ser orientada e estimulada a sua utilização pelos servidores e usuários;
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fV - orienar os servidores, disponibilizar e exigir o uso dos EPIs
apropriados patt t redtzação das atividades, dentre os quais, álcool çl 707o e
máscaras de fabricação doméstica;

V - orientar que seja praticada a etiqueta tespintória e mânúda a

distância mínimâ de 1,5 metos (uÍn metro e cinquena centímetos) entre os

servidores e usrrários.

ÂÍt. 7" - O servidor que apreseÍltd sintomas característicos do
COVID-l9 deverá buscar orientações médicas, bem como ser afastado do
uabalho, devendo tal situação ser comunicada às autoridades de saúde.

Art. 8" - Esa Resolução entra em vigqr na data de sua publicação,

com pmzo de viçncia limitado ao disposto nos §§ 2" e 3" do arL 1" e no art. 8" da

Iri federal n" 13.979, de 6 de fevereiro de2020.

Sào Miguel do te, 1 de abril de2020.

SILVA
Presidente da AMEOSC

Prefeito Municipal de São José do Cedro
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Art. 50 - Ficam suspeÍrsas a, rsqlizsç/ç de eventos coletivos
presenciais como reuniões, cursos, capaciações e palestras nas dependências da

ÂMEOSC, bem como deveá ser eüada aglomeração de pessoas, especialmente

em ambierrtes onde não existâ veÍrtilâção adequada.

Art. 6" - O Setor de Serviços Gerais deverá intensificar a
frequência de limpeza com desinfetântes próprios para a Enalidade, bem como, a

desinfecção com álcool 7Oo/o de Ínaçanetâs, corimãos, intemrptores, mesas e

balcões, bareiras ffsicas usadas como equipamentos de proteção coletiva, enre
outÍos.

ANTONIO PLINIO


