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CNPJ 15.023.906/OcO147

DECRETO N° 032/2021

SOIVIULA:   "DISP6E  S0BRE  A  ADOCA0   DE   MEDIDAS  NAO
FARMACOL6G ICAS         EXCEPCIONAIS         DE         CARATE R
TEMPORARIO,   NO  ^MBITO  DA  ADMINISTRACAO   POBLICA
DIRETA  E  INDIRETA  DO  MUNIcipIO  DE  ALTA  FLORESTA/lvIT,

:%#A=FOEVpEENL%AgoRD8£Aviisucs°FCODVED:]9S)SEEELN%%+%A:
PROVIDENCIAS."

VALDEMAR  GAMBA,  Prefeito  Municipal  de Alta  Floresta,  Estado
do Mato Grosso, no uso das atribuie6es legais, e

CONSIDERANDO  que  a  Organizagao  Mundial  de  Satlde  -  OMS
reconheceu e classificou  como pandemia a grave crise de sadde
ptlblica decorrente da COVID-19;

CONSIDERANDO as orientag6es do  Comite de  Enfrentamento a
Covid-19 e da Secretaria Municipal de Sadde;

CONSIDERANDO  que  esta  semana  foi  diagnosticado  02  (dois)
casos   de   infeceao   pela   COVID-19    no   quadro   funcional   da
Prefeitura Municipal;

CONSIDERANDO que desde o inicio da gestao,  a Administragao
Pdblica   Municipal  tern   buscado   promover  medidas   preventivas
para  evitar  o  contagio  e  a  disseminaeao  da  COVID-19,  tendo
adotado   como   principios   basilares   a   higienizagao   continua,   o
distanciamento social no ambito da Administragao Municipal;

CONSIDERANDO que  ap6s  as datas  comemorativas  de final  de
ano    aumentaram    significativamente    os    numeros    de    casos
contaminados;

CONSIDERANDO  que  no  Hospital  Privado  em  Alta  Floresta,  s6
ha    mais   01(urn)    leito   de    UTl,    conforme   consta   do   boletim
epidemiol6gico de  13/01/2020;

CONSIDERANDO a importancia de medidas preventivas:

DECRETA:

Art.1.a -     Ficam   suspensas  todas   as  atividades  da  Administragao   Pdblica   Municipal,
direta   e   indireta,   no   periodo   de   15/01/2021   a   20/01/2021,   a   excegao   da
Secretaria Municipal de Satlde e os servieos essenciais garantidos por Portaria
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§ 1.a-Os Secretarios/Diretores ficam obrigados a emitir Portaria ate  15/01/2021
mencionando quais sao os servigos considerados essenciais em suas pastas e
que poderao, excepcionalmente, demandar atendimento presencial.

§  2.a- Os  Secretarios/Diretores  deverao  indicar  na  Portaria  quais  os  meios de
contato  virtuais  disponiveis  (whatsapp,  e-mail  e  telefone)  para  realizagao  dos
atendimentos nao presenciais.

§   3.a-   Os   Secretarios/Diretores   deverao   encaminhar   para   a   Diregao   de
Comunicagao  Social  a  Portaria  mencionada  nos  pafagrafos  anteriores  para
divulgagao no site da Prefeitura.

§ 4.a-A Diregao de Comunicagao Social deve elaborar planilha contendo todos
os  meios de  contato de todas as Secretarias/Diretorias e disponibilizar no  site
da  Prefeitura em aba de facil acesso a populagao,  bern como afixar tal  planilha
na porta da Prefeitura Municipal.

Art. 2.° -    Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,  nao dispensada a
sua publicagao, revogadas as disposig6es em contfario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, em  14 de Janeiro
de 2021.

VALDEMAR GAMBA
Prefeito Municipal
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