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Prorroga (t PÍ zo das medidas de enfrentamento à situação de

emergência em saúde pública de irnportância internacional decorrente do novo

c,rroÀ^..í...,. (CO\rID-i9) no âmbito da Âssociaçào dos NÍunicípios do Extremo

()este de Santa Catanna - ÂI\ÍFIOSC e dá outras proüdências'

ANTONIO PLINIO DE CASTRO SILVA,

NÍunicipal de Sào Jos(' clo (,cdr<l S(l r: l)tesidente da '\mcosc, no

atribuiçõcs que lhe confcrr' o I'lstatut,r Social- 'la cntidadc,

CONSIDERÂNDO a ncr-r:ssidade de complementaçào das

açôcs âxadas por meio da Rcsoluçào rr" gg9,rã)20 dc 18 de março de 2020, que

implementava açôes, no âmbito da associaçào, pa:a dx cumprimento ao

<lispost<r nos Decretos n" 509 c 515 de 17 de março de 2020;

CONSIDERÂNDO que to dia 24 de março de 2020, o

(]ovemador do Estado dc Santa Catanna promulgou <l Decreto n" 525' por

meio do qual dispôs sobrc novas medidas para. o enftentamento da situação de

cmergôncia em saúdc púbücal
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RESOL\'E

Art. 1" - Para o enírenta-menfo da siruação de emergência

púbüca, com vistas a eütar a üssernlna.çâo do cotonaürus c a proteçào de seus

tolaboradores e servidores SUSPENDER -'.a paritt de 26 de março de 2020 e

pelo pcríodo de 06 (seis). dias' confotme qi'rl"renteflâ decretada pelo Governo

il.t^iuul, o expedienrr:,. os atentlirne.nros..-r ,.)s irabalhos prcsenciais n1 1e{e {a
associaçào, devendo as atiüdades de cada l.jr.:tor ser tealtzadts na modalidade dc

tclc trabalho, home office gu trabalho remolr"'-.':.
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RESOLUÇÃO N" 011/2020

§ 1" O trabalho em setores considetados essenciais pzLíz- o

frrncionamento da associaçâo, quc nào puder ser reahztdo de forma remota,

dcverá ser feito através <Ie cscala de plantào, a ser fi-rada pelo responsável pot

cada setor.
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§ 2" À distribüção das tarefas a screm realizadas durante o

perío<lo de quàrentena dcvcrá scr tedtzada, pelas chefias imediatas' através dos

mcios ajustados em cada setcrf.

Art. 2" - Para situâçõ". .-L,,gê"ci's a associaçào disponibiüza os

contâtos dos seguirites servidorcs: Àirton -Fontana 49 99116 5529, Edina

Grasicla liemea spitorlello 49 99.146 7 447 , :Udinara vanussa zarlqrrcdin 49

98854 6468 e Denis i\Iaria Busnello Illock 49 99918 5029'

Art. f - Esta resoluçào entra em ügor na data de sua assinatuta'

rcvogando-se as disposições em cofltráÍio,

São Nligucl dtr tc, 25 nrarçt, clc 2020.

ANTONIO I-INIO SILVA

Prcfeittr de Sàl.f c'sí: drr Cedrrr

l UT "fu\\í'EOS C..fo n tfecmío a ínugra.ç,la

c o de sentntvimcnto regiana{."
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