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PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19)

 
 
  
RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO
Prefeito Municipal
 
PEDRO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA FILHO
Vice- Prefeito
 
2020
1 INTRODUÇÃO
 
O mundo estádiante de um cenário epidemiológico preocupante de emergência em saúde pública causada pelo agente do novo
Coronavírus (COVID-19) (SARS-CoV-19) com risco iminente de introdução em outrospaíses, sendo imprescindível que os serviços
de saúde de todas asnações estejam preparados para o enfrentamento do novo agenteinfeccioso.
No Brasil, os estados vêm fortalecendo as suas capacidades básicas para a detecção e resposta ao COVID-19,que é zoonótico e
causadoenças  respiratórias. Nesse contexto, sãoindispensáveis àimplementação e o fortalecimento de políticas públicas de saúde
que possam contribuir para minimizar os impactos de uma epidemia, contudo, sua eficiência está condicionada a atuação conjunta
e ordenada dos setores públicos eprivados.
Nesse contexto e, observando-se as diretrizes nacionais propostas pela Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde
(SVS/MS), a Secretaria Municipal de Saúde de Nina Rodrigues (SEMUS/MA) vem juntando esforços no sentido de promover
resposta coordenada para uma situação de instalação da doença no Municipio.
O Plano de Contingência para o COVID-19 no municipio foi elaborado em conformidade com o Plano de Contingência Estadual e
com base no modelo de Gestão de Riscos, propõe a identificação de ações de gestão, vigilância epidemiológica e sanitária,
assistência  à  saúde,  diagnóstico  e  educação  em  saúde,  onde  contempla  os  três  níveis  de  resposta  e  as  ações  em  cada
nível,conforme o perfil epidemiológico do momento.
Os três níveis de resposta são: Alerta, Perigo Iminentee Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional –ESPIN.
Espera-seque este Plano de Contingência para COVID- 19 responda as necessidades locais para minimizar o avanço da doença,
caso haja introdução do vírus noMunicipio.
Considerando  que  estamos  diante  de  um  novo  agente  infeccioso,  com  algumas  incertezas  sobre  suas  características
(transmissibilidade, letalidade, infectividade e outros), e que os serviços de saúde precisam estar preparados a resposta o Plano de
Contingência é de extrema importância para as orientações dos serviços de saúde.
 
1.2 Etiologia
 
O Coronavírus é uma grande família viral já conhecida desde 1960, voltou a ser discutido mundialmente após novos casos surgirem
na China,  na  cidade de Wuhan.  Essa  variante  do vírus  pode causar  desde um simples  resfriado mas também acarretar  o
desenvolvimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome) e da Síndrome
Respiratória do Oriente Médio (MERS, do inglês Middle East Respiratory Syndrome).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito
como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo umacoroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se
infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e
NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Os tipos de coronavírus conhecidos até o momento são:
Alpha coronavírus 229E eNL63.
Beta coronavírus OC43 eHKU1
SARS-CoV (causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave ouSARS).
MERS-CoV (causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio ouMERS)
SARS-CoV-2: novo tipo de vírus do agente coronavírus, chamado de novo coronavírus, que surgiu na China em 31 de dezembro
de2019.
O novo agente do coronavírus (SARS-CoV-2) foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Trata-se de uma nova
variante do coronavírus, denominada COVID-19, até então não identificada emhumanos.
A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda evitar os termos “novagripe causada pelo coronavírus” porque gripe é uma
infecçãorespiratória causada pelo vírus influenza.
 

OBJETIVO1.

 

Objetivo Geral1.

 
Orientar os serviços de saúde do municipio de forma coordenada para minimizar os impactos da doença na saúde pública do
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municipio.
 

Objetivos especificos1.

 
Detectar, identificar e notificar todos os casos suspeitos de coronavirus (COVID-19);
Orientar o manejo oportuno de casossuspeitos;
Orientar o fluxo de vigilância epidemiológica para o diagnóstico dos casossuspeitos;
Orientar na divulgação dasinformações;
Promover a comunicação derisco;
Promover ações de educação emsaúde
Estabelecercuidadosparareduçãodoriscogeraldecontaminaçãopelo  COVID-19  aos  profissionais  envolvidos  nos  atendimentos  e
protocolos relacionados.
 
3. CARACTERÍSTICAS DADOENÇA
 
Transmissão
 
Alguns coronavírus são capazes de infectar humanos e podem ser transmitidos de pessoa a pessoapelo ar (secreções aéreas do
paciente infectado) ou por contato pessoal com secreções contaminadas. Ainda não está claro com que facilidade o COVID-19 é
transmitidode pessoa para pessoa, contudo, outros coronavírus não são transmitidos para humanos sem que haja uma mutação. Na
maiorparte dos casos a transmissão é limitada e se dá por contato próximo, ou seja, qualquer pessoa quecuidou do paciente,
incluindo profissionais de saúde ou membro da família que tenha tido contato físicocom o paciente e/ou tendo permanecido no
mesmo local que o doente.
Até o momento, não há evidências concretas de que modo acontece sua transmissão, mas está limitada a grupos familiares e
profissionais de saúde que cuidaram depacientesinfectados.
 
3.1Período deincubação
 
Ainda não há uma informação exata. Presume-se que o tempo de exposição ao vírus e o início dossintomas seja de até duas
semanas
 
3.2Sinais esintomas
 
Pode variar de casos assintomáticos, casos de infecções de vias aéreas superiores semelhante aoresfriado, até casos graves com
pneumonia e insuficiência respiratória aguda, com dificuldade respiratória. Crianças de pouca idade, idosos e pacientes com baixa
imunidade podem apresentar manifestações maisgraves. No caso do COVID-19, ainda não há relato de infecção sintomática em
crianças ou adolescentes.
 
3.3 Diagnóstico
 
A confirmação se dá por meio de exames laboratoriais realizados por biologia molecular para identificar o material genético do
vírus emsecreçõesrespiratória.
 
3.4Tratamento
 
Não há um medicamento específico. Indica-se repouso e ingestão de líquidos, além de medidas paraaliviar os sintomas, como
analgésicos e antitérmicos. Nos casos de maior gravidade como pneumonia einsuficiência respiratória, suplemento de oxigênio e
ventilação mecânica podem ser necessários.
É importante ressaltar que não há vacina até o momento
 
4. NÍVEIS DERESPOSTA
 
Na aplicação do Plano de Contingência do COVID-19 serão realizadas atividades específicas a serem implementadas em três níveis,
levando em consideração:
Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da transmissão entre reservatórios para humanos ou
humano para humano, capacidade de sustentar o nível da comunidade esurtos;
Propagação geográfica do novo coronavírus (COVID-19) entre humanos, animais, como a distribuição global das áreas afetadas, o
volume de comércio e viagens entre as áreas afetadas e outras unidadesfederadas;
Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e mortes;
Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo com maiores taxas de ataque ou maior risco de
gravesdoenças;
Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamentos;
Recomendações da Organização Mundial da Saúde e evidências científicas publicadas em revistascientíficas.
 
4.1 Definições Operacionais deCasos
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Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos

Situação 1: Febre¹ E pelo menos um sinal ou sintoma
respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das
asas nasais entre outros)

 
 
 
E

Histórico de viagem para área com transmissão local, de
acordo com a OMS, nos últimos 14 dias anterioresao
aparecimento dos sinais ou sintomas;
OU

Situação 2: Febre¹ E pelo menos um sinal ou sintoma
respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das
asas nasais entre outros)

 
 
E

Histórico de contato próximo de caso² suspeito para o
coronavírus (COVID- 19), nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinais ou sintomas;
OU

Situação 3: Febre¹ OU pelo menos um sinal ou sintoma
respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das
asas nasais entreoutros)

 
 
E

Contato próximo de caso² confirmado de coronavírus
(COVID-19) em laboratório, nos últimos 14 dias anteriores ao
aparecimento dos sinaisou sintomas.

1Febre pode não estar presente em alguns casos como, por exemplo, em pacientes jovens, idosos, imunossuprimidos ou que em
algumas situações possam ter  utilizado medicamento antitérmico.  Nestas  situações,  a  avaliação clínica  deve ser  levada em
consideração e a decisão deve ser registrada na ficha de notificação.
 
2Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente dois metros de um paciente com suspeita de caso por nov ocoron
avírus, dentro d amesma sala ou área de atendimento, por um perío d oprolongado, sem uso de equipamento de proteção individual
(EPI). O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou,
ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.
 

CasoprovávelI.

 
Caso  suspeito  que  apresente  resultado  laboratorial  inconclusivo  para  COVID-19  OU com teste  positivo  em ensaio  de  pan-
coronavírus.
 

CasoconfirmadoI.

 
Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o COVID-19, independente de sinais e sintomas.
 

CasodescartadoI.

 
Caso que não se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado laboratorial negativo para COVID-19 OU confirmação
laboratorial para outro agente etiológico.
 

CasoexcluídoI.

 
Caso notificado que não se enquadrar na definição de caso suspeito. Nessa situação, o registro será excluído da base de dados
nacional.
 
MEDIDAS/ATENDIMENTO A PESSOAS COM SUSPEITA DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19) NA
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITA MADALENA BRAGA
 
Criação da sala de monitoramento de casos suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde;
Disponibilidade de um contato via telefone e wathsApp (98) 99158-5269, institucional, para a populção informar casos suspeitos,
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informações de pessoas oriundas de locais com casos confirmados;
Treinamento com todos os profissionais da secretaria muncipal de saúde de Nina Rodrigues
Reunião com todos os setores/secretarias locais do municipio de Nina Rodrigues para elaboração do Plano de Contingência
Distribuição de panfletos acerca das medidas de proteção e controle para o Coronavirus (COVID-19)
Aquisição de máscaras e álcool gel para utilização dos profissionais das UBS e Hospital
Disponibilização de álcool gel na recepaçao das UBS e Hospital para o público
Prioridade nos casos suspeitos no atendimento ao Hospital/UBS
Oroientaçoes aos profissionais para quanto aos casos suspeitos
Realização de visitas a lugares com aglomeraçoes pela guarda municipal
O Guarda-vida ficará na entrada da cidade, com a distribuição de informativos e orientados os visitantes quanto aos cuidados e
precauções.
 

BUSCA E IDENTIFICAÇÃO DE CASOSUSPEITO:

 

Identificar na comunidade, através das visitas domiciliares (ACS), todas as pessoas, independentemente da idade, que1.
apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosseseca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração
,dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros).
Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas identificadas nas visitas domiciliares como sinais e sintomas de escritos2.
acima, bem como todas as pessoas que procurarem as Unidades Básicas de Saúde e/ou Hospital Municipal com o mesmo
quadro.
Identificar os casos suspeitos e repassar a informação imediatamente à sala de Monitoramento.3.
A conduta indicada para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo Coronavírus (COVID-19), é4.
priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e
sem circulação de pessoas sem proteção) sempre quepossível.
Considerar  os  demais  diagnósticos  diferenciais  pertinentes  e  o  adequado manejo  clínico.  Em caso  de  suspeita  para5.
influenza, não retardar o início do tratamento, conforme protocolo de tratamento.
Encaminhar a pessoa com suspeita de infecção pelo COVID-19 para a unidade de referência, Hospital Municipal Prefeita6.
Madalena Braga, para monitoramento, diagnóstico e confirmação do caso;
As pessoas com suspeita de infecção pelo COVID-19 devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que for7.
identificado na triagem até sua chegada ao local de isolamento na unidade de referência, o que deve ocorrer o mais rápido
possível;
Reservar sala ampla, arejada e adequada para atendimento dos casos suspeitos;8.
Reservar no minimo 05 leitos para os casos de maior gravidade que necessitem de transferência para macro São Luís-MA.9.
A equipe da APS deverá repassar as informações do caso oportunamente para aunidade de referência para a qual a pessoa10.
forencaminhada;
Todos  os  profissionais  que  estiverem  envolvidos  no  transporte  deverão  utilizar  máscara  cirúrgica  durante  todo  o11.
deslocamento até chegar à unidade de referência. Se houver necessidade de realizar procedimentos, atentar para o uso dos
EPI adequados;
Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos dehigienização;12.
Orientar possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização dasmãos;13.

 

Garantir a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte;1.

 

Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após arealização do transporte.1.

 

No serviço de referência, sempre que ocorrer a identificação de caso suspeito, será realizada a coleta das amostras e1.
encaminhamento das mesmas para o laboratório, conforme fluxo estabelecido.

ORIENTAÇÕES SOBREISOLAMENTO

 

Desde o primeiro atendimento, a pessoa com suspeita de COVID-19 deve-se utilizar máscara cirúrgica.1.
Realizar o atendimento da pessoa com suspeita do COVID-19 em sala privativa ou com menor circulação de pessoas,2.
mantendo a porta fechada e o ambienteventilado.
Realizar higiene adequada dasmãos.3.
O profissional deve usar equipamento de proteção individual.4.

 

NOTIFICAÇÃO

A notificação é imediata, de acordo com a Portaria nº 204/2016 e deve ser realizada pelo meio de comunicação mais rápido1.
disponível, em até 24 horas apartir do conhecimento de caso que se enquadre na definição de suspeito, para a Secretaria
Municipal de Saúde, por meio dos profissionais à Vigilância em Saúde do municipio.
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O profissional da APS deve comunicar imediatamente o caso suspeito à Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância em Saúde2.
para orientações e início das ações de controle e investigação (identificação da área de transmissão, dos contatos, casos
secundários ou possíveis casos relacionado e histórico de viagens do caso suspeito).
Para  a  notificação  de  casos  suspeitos,  os  serviços  de  sáude  do  municipio  utilizarão  o  FormSUScap  COVID-193.
(http://bit.ly/2019-ncov),  que  é  um  formulário  com  informações  padronizadas.Todas  as  informações  inseridas  serão
disponibilizadas à Regional de Saúde de Itapecuru que será responsável para encaminhar para a autoridade responsável.

 

IDENTIFICAÇÃO DECONTACTANTES:

Identificar todas as pessoas que tiveram ou têm contato com caso suspeito ou confirmado e apoiar a equipe da vigilância na1.
realização de buscaativa;
Os contatos próximos de uma pessoa com suspeita de coronavírus (COVID-19) devem ser acompanhados e monitorados2.
quanto à apresentação de sinais e sintomas;e
Na presença de sinais e sintomas, garantir avaliação e encaminhamento para unidades de referência (UBS e Hospital3.
Municipal).

 
1Contato próximo é definido como: estar a aproximadamente 2 metros ou menos da pessoa com suspeita de caso por COVID-19,
dentro da mesma sala ou área de atendimento por um período prolongado, sem uso de equipamento de proteção individual (EPI).
2O contato próximo pode incluir: cuidar, morar, visitar ou compartilhar uma área ou sala de espera de assistência médica ou,
ainda, nos casos de contato direto com fluidos corporais, enquanto não estiver usando o EPI recomendado.
 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO PARA ACOMUNIDADE

 

Instruir todas as pessoas que durante a tosse ou espirro cubram o nariz e a boca com o cotovelo flexionado ou utilize tecido1.
ou lenço de papel, descartando-os após ouso;
Lavar as mãos frequentemente com água e sabão. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base2.
deálcool;
Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos nãolavadas;3.
Orientarsobreossinaisesintomasdo COVID-19 que acionam o fluxo de atendimento para casos suspeitos da  doença;4.
Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados comfrequência;5.
Manter os ambientes bemventilados.6.

 
REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (E- SUSAB)

Registrar o atendimento no Sistema de Informação (e-SUS AB) CID 10 - U07.1 – Diagnóstico de doença respiratória aguda1.
pelo 2019-nCoV para registro decasos.

 
IMPORTANTE

São considerados casos suspeitos de infecção humana pelo novocoronavírus:1.
Situação 1 – VIAJANTE: pessoa que apresente febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse,
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de
garganta, coriza, saturação de O2

< 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia) E com histórico de viagem para país com
transmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias; OU

Situação 2 - CONTATO PRÓXIMO: Pessoa que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse,
dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta,
coriza, saturação de O2<95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem inter costal e dispneia) E histórico de
contato com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias.

 
ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA OS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NOS ATENDIMENTOS EPROTOCOLOS
 
Na execução da Política Nacional de Saúde doTrabalhador e daTrabalhadora (PNSTT) instituída através da Portaria nº 1.823/2012,
(Portaria  de  Consolidação  do  SUSnº02),o  Municipio  desenvolve  ações  de  Atenção  Integral  à  Saúde  do  Trabalhador  e  da
Trabalhadora  dando  ênfase  na  vigilância,  visando  a  promoção  e  a  proteção  da  saúde  dos  trabalhadores  e  a  redução  da
morbimortalidade.
Sãoinúmeras  as  classes  de  trabalhadores  que  estão  expostas  a  diversos  riscos  nas  atividades  laborais,  principalmente  os
trabalhadores que atuam nos serviços de saúde, pois apresentam um maior risco de exposição, contaminação e infecção por
agentes biológicos patogênicos, incluindo COVID-19.
Assim,éessencialaadoçãodemedidasdeprevençãoecontroledurantetodas as etapas de atendimento a casos suspeitos ou confirmados:
antes da chegada do paciente ao serviço, na triagem e espera do atendimento e durante toda a assistência prestada, ofertando, se
necessário, máscara cirúrgica aos suspeitos e acompanhantes.
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Medidas eficazes de prevenção e de promoção da saúde devem ser adotadas e desenvolvidas de forma efetiva pela Vigilância em
Saúde do Trabalhador articulada com outras áreas, Secretaria de educação, assistencia social, agricultura, admisnitração, camara
de vereadores, dentre outras.
Assim, é essencial a adoção destas durante todas as etapas de atendimento a casos suspeitos ou confirmados.
 
RECOMENDAÇÕES:
 
De acordo com o Ministério da Saúde os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções pelo
COVID-19 são:
 

Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;
Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente;
Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;
Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;
Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;
Manter os ambientes bem ventilados;
Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;
Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações.
Uso deEPIs.

 
Os profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas, recomendando-se o uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), comosegue:
 
a)Uso demáscaras

Utilizar máscara, colocando-a cuidadosamente para cobrir a boca enariz e amarrando-a com segurança para minimizar os
espaços entre a face e a máscara;
Enquanto estiver em uso, evitar tocar namáscara;

 

Remover a máscara usando a técnica apropriada (ou seja, não tocar na frente, mas remova sempre portrás);
Após a remoção ou sempre que houver toque inadvertidamente em uma máscara usada, deve-se realizar a higiene dasmãos;
Substituir as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta tornar-seúmida;
NUNCA reutilizar máscaras descartáveis;
Máscaras de tecido não são recomendadas, sob qualquer circunstância.
Quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerosol nos pacientes com infecção suspeita ou
confirmada pelo novo coronavírus (2019-nCoV) deve utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado)
com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ouPFF3);
A máscara deve estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser compartilhada entre profissionais;
A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações dofabricante;

 
b)Uso deluvas

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas quando houver risco de contato das mãos do profissional
com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de
forma a reduzir a possibilidade de transmissão do novo coronavírus(2019-nCoV) para o trabalhador de saúde, assim como
de paciente para paciente por meio das mãos do profissional;
Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir  técnica asséptica,  devem ser utilizadas luvas estéreis  (de
procedimento cirúrgico);
Trocar as luvas sempre que for entrar em contato com outro paciente.
Trocar também durante o contato com o paciente, se for mudar de um sítio corporal contaminado para outro limpo, ou
quando esta estiver danificada.
Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas.

 

Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas não devem ser reutilizadas).
O uso de luvas não substitui a higiene dasmãos.
Proceder à higiene das mãos imediatamente após a retirada dasluvas.
Observar a técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos.

 
c)Protetor ocular ou protetor deface

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram afrente eos lados do rosto) devem ser utilizados quando houver
risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções.
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Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo necessária a higiene correta após
ouso.
Sugere-se  para  a  desinfecção,  o  uso  de  hipoclorito  de  sódio  ou  outro  desinfetante  recomendado pelo  fabricante  do
equipamento deproteção.

 
c) Capote/avental

O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos onde há risco de respingos de sangue, fluidos
corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e roupa doprofissional.
Deverão ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior. Além disso, deve ser confeccionado com
material de boa qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a execução de
atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos.
O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado  após a realização do procedimento e antes de sair do quarto do
paciente ou da área de assistência.
Após a remoção do capote deve-se imediatamente proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o
profissional, pacientes e ambiente.

 
MEDIDAS ADOTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E RENDA - SEMAS
 
Suspensão por 15 dias, ou mais caso seja necessário, dos atendimentos aos grupos dos programas assistenciais;
Suspensão por 15 dias, ou mais caso seja necessário, dos atendimentos presenciais do Centro de Convvencia e Fprtalecimento de
Vinculos de Crianças e Adolescentes (CRAS)
Ficando esse atendimento restrito aos casos de maior urgência;
Suspensão por 15 dias, ou mais caso seja necessário, dos atendimentos e atividades realizadas na casa do idoso.
Suspensão por 15 dias, ou mais caso seja necessário, das atividades do Programa Criança Feliz.
Fechaemnto por 15 dias, ou mais caso seja necessário, da Secretaria Municipal de Asistencia Social (SEMAS).
 
MEDIDAS ADOTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
 
Suspensão por 15 dias, ou mais caso seja necessário, das aulas em todas as escolas municipais.
Divulgação em carro de som das medidas de proteção contra o CORONAVIRUS (COVD-19).
Suspensão por 15 dias, ou mais caso seja necessário, das aulas do IFMA e polo da Univaersidae Aberta (UAB).
Fechamento por 15 dias, ou mais caso seja necessário, da SEMED.
Suspensão de recebiemnto de fornecedores de livros na SEMED
Suspensão por 15 dias, ou mais caso seja necessário do farol da educação.
Suspensão por 15 dias, ou mais caso seja necessário, do ginásio poliesportivo e demais quadras sob a responsabildade da SEMED.
Distribuição de álcool gel aos profissionais da SEMED.
 

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: c0e09ad2bfcbee9a5d79bb4dc56dfe6f

DECRETO Nº 06/2020

Regulamenta a Lei nº 441/2020, de 17  de março de 2017, e Lei
n° 12.608/2012, de 10 de abril de 2012, que cria a  Política
Nacional de Proteção e Defesa Civil  - SINPDEC
 
Art. 1º - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil -
COMPDEC  é  o  órgão  da  administração  pública  municipal
responsável  pela  coordenação  das  ações  de  defesa  civil,  no
município.
Art. 2º - São atividades da COMPDEC:

Coordenar e executar as ações de Proteção e DefesaI.
Civil;
Manter  atualizadas  e  disponíveis  as  informaçõesII.
relacionadas à Proteção e Defesa Civil ;
Elaborar e implementar planos, programas e projetos deIII.
Proteção e Defesa Civil;
Elaborar Plano de Ação Anual visando o atendimentoIV.
das ações em tempo de normalidade, bem como, das
ações  emergenciais,  com a  garantia  dos  recursos  no
Orçamento Municipal;
Prever recursos orçamentários próprios necessários àsV.

ações assistenciais de recuperação ou preventivas, como
contrapartida às transferências de recursos da União, na
forma da legislação vigente;
Capacitar recursos humanos para as ações de ProteçãoVI.
e Defesa Civil;
Manter o órgão central do Sistema Nacional de ProteçãoVII.
e  Defesa  Civil  (SINPDEC)  informado  sobre  as
ocorrências  de  desastres  e  atividades  de  Proteção  e
Defesa Civil;
 Propor  à  autoridade  competente  a  declaração  deVIII.
Situação de Emergência ou de Estado de Calamidade
Pública,  observando  os  critérios  estabelecidos  pelo
Conselho  Nacional  de  Proteção  e  Defesa  Civil  -
CONPDEC;
Executar  a  distribuição  e  o  controle  de  suprimentosIX.
necessários em situações de desastres.

Implantar  o  banco  de  dados  e  elaborar  os  mapasI.
temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de
desastres;
Implementar  ações  de  medidas  não-estruturais  eII.
medidas estruturais;
Promover  campanhas  públicas  e  educativas  paraIII.
estimular  o  envolvimento  da  população,  motivando
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ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia
local;
Estar  atenta às  informações de alerta  dos órgãos deIV.
previsão  e  acompanhamento  para  executar  planos
operacionais em tempo oportuno;
Comunicar aos órgãos competentes quando a produção,V.
o manuseio ou o transporte de produtos perigosos puser
em perigo a população;
Implantar programas de treinamento para voluntariado;VI.
Implantar e manter atualizados o cadastro de recursosVII.
humanos, materiais e equipamentos a serem convocados
e utilizados em situações de anormalidades;
Estabelecer intercâmbio de ajuda com outros MunicípiosVIII.
(comunidades irmanadas);
Promover  mobilização  comunitária  visando  aIX.
implantação  de  Núcleos  Comunitários  de  Proteção  e
Defesa Civil - NUPDEC, nos bairros e distritos.

Art. 3º - A COMPDEC tem a seguinte estrutura:

Coordenador ExecutivoI.
 SecretarioII.
Conselho FiscalIII.
Setor Técnico – Diretor e ou Agente TécnicoIV.
Setor  Operativo  –  Diretor  e  ou  Agente  do  SetorV.
Operacional

Parágrafo Único – O Coordenador Executivo e os dirigentes da
Coordenadoria  Municipal  de  Proteção  e  Defesa  Civil  serão
designados pelo Prefeito Municipal mediante Portaria.
Art. 4º - Ao Coordenador Executivo da COMPDEC compete:

Convocar as reuniões da Coordenadoria;I.
Dirigir  a  entidade representando-a perante os  órgãosII.
governamentais e não-governamentais;
Propor ao Conselho Municipal o plano de trabalho daIII.
COMPDEC;
Participar  das  votações  e  declarar  aprovadas  asIV.
resoluções;
Resolver  os  casos  omissos  e  praticar  todos  os  atosV.
necessários ao regular funcionamento da COMPDEC;
Propor aos demais membros, em reunião previamenteVI.
marcada,  os  planos  orçamentários,  obras  e  serviços,
bem como outras despesas, dentro da finalidade a que
se propõe a COMPDEC.

Parágrafo  Único  -  O  Coordenador  Executivo  da  COMPDEC
poderá delegar atribuições aos membros do Conselho, sempre
que achar necessário ao bom cumprimento das finalidades da
entidade, observado os termos legais.
Art.  5º  -  O  Conselho  Municipal  poderá  ser  constituído  de
membros assim qualificados:

Representante da Câmara dos Vereadores;
Representante do Ministério Publico;
Representante da Policia Militar;

-  Representante da Secretaria Municipal de Educação, Saúde e
Assistência Social; 
-  Representante de Órgãos Não Governamentais Associação de
Pequenos  Produtores  Rurais ,  Conselho  Tutelar  e
Representantes  de  Igrejas;
Parágrafo Único - Os integrantes do Conselho Municipal não
receberão  remuneração,  salvo  em viagem a  serviço  fora  da
Sede  do  Município  restringindo-se  às  despesas  de  pousada,
alimentação e transporte devidamente comprovadas.
Art. 6º - À Secretaria (ou Apoio Administrativo) compete:

Implantar e manter atualizados o cadastro de recursosI.
humanos, materiais e equipamentos a serem convocados
e utilizados em situações de anormalidades;

Secretariar e apoiar as reuniões do Conselho MunicipalII.
de Proteção e Defesa Civil.

Art.  7º  -  Ao  Setor  Técnico  (ou  Seção  de  Minimização  de
Desastres) compete:

Implantar  o  banco  de  dados  e  elaborar  os  mapasI.
temáticos sobre ameaças, vulnerabilidades e riscos de
desastres;
Implantar programas de treinamento para voluntariadoII.
da COMPDEC;
Promover  campanhas  públicas  e  educativas  paraIII.
estimular  o  envolvimento  da  população,  motivando
ações relacionadas com a defesa civil, através da mídia
local;
Estar  atenta às  informações de alerta  dos órgãos deIV.
previsão  e  acompanhamento  para  executar  planos
operacionais em tempo oportuno;

Art. 8º - Ao Setor Operativo (ou Seção de Operações) compete:

Implementar  ações  de  medidas  não-estruturais  eI.
medidas estruturais;
Executar  a  distribuição  e  o  controle  de  suprimentosII.
necessários em situações de desastres.

Art. 9º - No exercício de suas atividades, poderá a COMPDEC
solicitar das pessoas físicas ou jurídicas colaboração no sentido
de prevenir e limitar os riscos, as perdas e os danos a que esta
sujeita a população, em circunstâncias de desastres.
Art. 10 - Os recursos do Fundo Especial para a Defesa Civil
Municipal poderão ser utilizados para as seguintes despesas:
a)  diárias e transporte;
b)  aquisição de material de consumo;
c)  serviços de terceiros;
d) aquisição de bens de capital (equipamentos e instalações e
material permanente); e
e)  obras e reconstrução.
Art. 11 - A comprovação das despesas realizadas à conta do
Fundo Especial será feita mediante os seguintes documentos:
a)  Prévio empenho;
b)  Fatura e Nota Fiscal;
c)  Balancete evidenciando receita e despesa; e
d)  Nota de pagamento.
Art.  12  -  A  Prefeitura  Municipal  de  Nina  Rodrigues  –  MA,
poderá fazer constar dos currículos escolares da rede de ensino
municipal, noções gerais sobre os procedimentos de Proteção e
Defesa Civil.
Art.  13  -  Este  Decreto  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues - MA, 17 de março  de
2020.
 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto
Prefeito Municipal

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 81650aaee7260bbc43832ab6a8fb6960

DECRETO N° 07/2020

Declara  Situação  de  Emergência  nas  áreas  do  Município
afetadas por Inundação – 1.2.1.0.0 - COBRADE, conforme
IN/MI 01/2012.
 
O(A) Senhor(a) Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, Prefeito(a) do
município  de  Nina  Rodrigues,  localizado  no  estado  de  (o)  
Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela
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Lei Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei
Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012,
CONSIDERANDO:
I – Que no dia 15 de março de 2020, as 20:00 horas, intensas
chuvas  que duraram a noite  inteira  e  conseqüentemente as
cheias  dos rios:  MUNIM, IGUARA E PRETO, ocasionaram o
desalojamento de famílias ribeirinhas residentes na sede e zona
rural, do município de Nina Rodrigues – MA;
II- Que em decorrência dos seguintes danos as famílias tiveram
casas invadidas e contraíram doenças tais como: gripes, febres,
doenças intestinais ( diarréia e vômitos) e ou outras viroses e
também danos  materiais  como  prejuízos  nos  imóveis  como:
rachaduras, paredes caídas e etc...
V – Que o parecer da (o) COORDENADORIA MUNICIPAL DE
PROTEÇÃO  E  DEFESA  CIVIL  (  COMPDEC),  relatando  as
inundações ocorridas neste município, é favorável à declaração
de Situação de Emergência.
 
DECRETA:
Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do
município contidas no Formulário de Informações do Desastre –
FIDE e demais documentos anexos a este Decreto, em virtude
do  desastre  classificado  e  codificado  como  Inundação  –
1.2.1.0.0 – COBRADE, conforme IN/MI nº 01/2012.
Art.  2º.  Autoriza-se  a  mobilização  de  todos  os  órgãos
municipais  para  atuarem  sob  a  coordenação  do  (a)
COORDENADORIA  MUNICIPAL  DE  PROTEÇÃO  E  DEFESA
CIVIL   (  COMPDEC),  nas  ações  de  resposta  ao  desastre  e
reabilitação do cenário e reconstrução.
Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar
as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de
arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de
facilitar  as  ações  de  assistência  à  população  afetada  pelo
desastre,  sob  a  coordenação  do  AGUINALDO  NUNES
COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
 ( COMPDEC).
Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do
artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades
administrativas  e  os  agentes  de  defesa  civil,  diretamente
responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de
risco iminente, a:
I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar
a pronta evacuação;
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo
público,  assegurada  ao  proprietário  indenização  ulterior,  se
houver dano.
Parágrafo único:  Será responsabilizado o agente da defesa
civil  ou  autoridade  administrativa  que  se  omitir  de  suas
obrigações, relacionadas com a segurança global da população.
Art. 5º. De acordo com o estabelecido no Art. 5º do Decreto-Lei
nº  3.365,  de  21  de  junho  de  1941,  autoriza-se  o  início  de
processos  de  desapropriação,  por  utilidade  pública,  de
propriedades  particulares  comprovadamente  localizadas  em
áreas de risco intensificado de desastre.
§ 1º. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas
a depreciação e a desvalorização que ocorrem em propriedades
localizadas em áreas inseguras.
§ 2º. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas
por  outras  situadas  em  áreas  seguras,  e  o  processo  de
desmontagem e  de  reconstrução  das  edificações,  em  locais
seguros, será apoiado pela comunidade.
Art. 6º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de
21.06.1993,  sem  prejuízo  das  restrições  da  Lei  de
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de
licitação  os  contratos  de  aquisição  de  bens  necessários  às
atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e
de  obras  relacionadas  com a  reabilitação  dos  cenários  dos
desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo

de cento e oitenta dias consecutivos e ininterruptos, contados a
partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos
contratos.
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
REGISTRE-SE,   PUBLIQUE-SE,  CUMPRA-SE.
 
Gabinete do Prefeito, aos 18 dias do mês de março de 2020.
 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto
Prefeito Municipal

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 459323e483084aaa4dc01e57d5a08eba

DECRETO MUNICIPAL Nº 05/2020

DISPÕE  SOBRE  AS  MEDIDAS  ADOTADAS  PELO
MUNICÍPIO  DE  NINA  RODRIGUES/MA,  PARA  O
ENFRENTRAMENTO E PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO
DA COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
O  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  NINA  RODRIGUES/MA
ESTADO DO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
LEGAIS E EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO  AMPARADA  NA  CONSTITUIÇAO  FEDERAL  DE
1988.
 
CONSIDERANDO A CLASSIFICAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DE SAÚDE, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2020, COMO
PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS;
 
CONSIDERANDO A EDIÇÃO PELA UNIÃO DA LEI 13.979, de
6 de fevereiro de 2020 que prevê medidas de enfrentamento de
emergência de saúde pública do presente surto de COVID- 19;
 
CONSIDERANDO A PORTARIA Nº. 188, DE 3 DE FEVEREIRO
DE 2020, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE DISPÕE SOBRE
DECLARAÇÃO  DE  EMERGÊNCIA  EM  SAÚDE  PÚBLICA  DE
IMPORTÂNCIA  NACIONAL  (ESPIN)  EM  DECORRÊNCIA  DA
INFECÇÃO  HUMANA  PELO  NOVO  CORONAVIRUS,
ESPECIALMENTE   A  OBRIGAÇÃO  DE  ARTICULAÇÃO  DOS
GESTORES DO SUS COMO COMPETÊNCIA DO CENTRO DE
OPERAÇÕES  DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
 
CONSIDERANDO O PLANO DE CONTIGÊNCIA ELABORADO
PELO  ESTADO  DO  MARANHÃO,  bem  como  os  Decretos
Estaduais  35.661  e  35.662  de  combate  e  prevenção  ao
COVID-19;
 
CONSIDERANDO  QUE A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E
DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS, GARANTIDO MEDIANTE
POLÍTICAS  SOCIAIS  E  ECONÔMICAS  QUE  VISEM  À
REDUÇÃO DO RISCO DE DOENÇA E DE OUTROS AGRAVOS E
ACESSOS  UNIVERSAIS  E  IGUALITÁRIOS  ÀS  AÇÕES  E
SERVIÇOS  PARA  SUA  PROTEÇÃO  E  RECUPERAÇÃO,  NA
FORMA DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
 
DECRETA
 
Art. 1º- Ficam estabelecidos os procedimentos preventivos de
emergência  a  serem  adotados  pelo  Poder  Executivo  do
Município e seus servidores, pelo período de 30 (trinta) dias,
em  razão  de  pandemia  do  novo  Coronavírus  -  COVID-19,
podendo ser prorrogado por igual período.
 
Art. 2º- Ficam suspensas:

NINA RODRIGUES, QUARTA * 01 DE ABRIL DE 2020 * ANO II * Nº 98

10/14www.ninarodrigues.ma.gov.br



 
a)  as  comemorações  relativas  a  aniversários,  datas
comemorativas e demais eventos comemorativos públicos da
cidade;
b) as aulas nas escolas públicas municipais e particulares, a
partir de 18 de março, pelo período de 15 (quinze) dias;
c) as missas, cultos, e reuniões com mais de 15 pessoas em
locais fechados, teatros, cinemas, casas de shows e similares;
d) os serviços de transporte escolar;
e) as atividades coletivas com idosos e grupos de risco.
f) os eventos esportivos no Município.
 
§1º  -  Os  restaurantes,  bares  e  similares  deverão  assegurar
distância mínina de 2 (dois) metros entre as mesas existes no
estabelecimentos.
 
§ 2º Os ajustes que se façam necessários ao calendário escolar
da rede pública municipal de ensino, de que trata a alínea “b”,
serão  posteriormente  estabelecidos  pela  Secretaria  da
Educação,  podendo,  inclusive,  a  suspensão  ser  considerada
como recesso ou férias;
 
Art. 3º - Fica vedada a realização de eventos da administração
pública  com  aglomerações  de  pessoas,  como  reuniões,
congressos, seminários, workshops, cursos e treinamentos, pelo
prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Decreto,
em especial, os que exijam a expedição de licenças por parte do
corpo de bombeiros do Estado do Maranhão e/ou da delegacia
de polícia local, exceto quando a sua realização for de extrema
necessidade pública.
 
Art.  4º-  Considera-se  servidor  público,  nos  termos  deste
Decreto,  aquele  que  exerce  atividades  no  Poder  Executivo
Municipal  como  efetivo,  comissionado,  empregado  público,
temporário, estagiário, instrutor e contratado.
 
Art. 5º- O servidor que for diagnosticado e aquele com suspeita
de contaminação pelo novo coronavírus ou, por H1N1, e estiver
com  a  orientação  médica  de  isolamento  domiciliar  ou
hospitalar,  deverá  enviar  o  Relatório  Médico  endereço
eletrônico  WWW.MUNICIPIO.GOV.BR
 
Art.  6º-Ficam  estabelecidos  nas  repartições  públicas  os
seguintes procedimentos preventivos a disseminação do novo
coronavírus:
 
I - manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com janelas e
portas abertas, caso seja possível;
II - afixar cartaz educativo, em local visível aos servidores, com
a  informação  sobre  os  cuidados  de  saúde  preventivos  ao
contágio do novo coronavírus;
III  -  limpar  e  desinfetar  objetos  e  superfícies  tocados  com
freqüência;
IV - implantar o sistema de teletrabalho.
 
Art.  7º  -  O  titular  de  órgão  ou  entidade  avaliará  a  quais
servidores  serão  recomendados  o  sistema  de  teletrabalho,
desde que possa ser  realizado de forma remota e  não haja
prejuízo ao serviço público.
 
§  1º A avaliação de que trata o caput observará a seguinte
ordem de prioridade:
 
I - servidores com 60 (sessenta) anos de idade ou mais;
II - servidores com histórico de doenças respiratórias
III - servidores que utilizam o transporte público coletivo para
se deslocar até o local de trabalho;
IV - servidoras grávidas;

V -  servidores pais  com filhos em idade escolar  que exijam
cuidados e cuja unidade de ensino tenha suspendido as aulas.
 
§  2º  A  unidade  administrativa  responsável  por  gestão  e
desenvolvimento de pessoas requisitará os documentos médicos
dos servidores enquadrados no inciso II do § 1º.
 
§ 3º Na hipótese do inciso V do § 1º, se ambos os genitores
forem  servidores  estaduais,  o  sistema  de  teletrabalho  será
somente para um deles.
 
§  4º  A  chefia  imediata  estabelecerá  as  atividades  a  serem
exercidas  no  sistema  de  teletrabalho,  com  a  indicação  dos
prazos de execução e o acompanhamento das entregas.
 
§ 5º No prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o titular do órgão
ou da entidade deverá informar à Secretaria ao qual o servidor
está  lotado,  em  formulário  próprio  por  ela  estabelecido,  a
relação  dos  servidores  a  serem  submetidos  ao  sistema  de
teletrabalho.
 
§  6º  Sem  prejuízo  do  disposto  no  §  5º,  os  servidores  que
retornarem de férias ou afastamentos legais e que estiveram
em  países  estrangeiros  desempenharão  suas  atividades  por
meio de teletrabalho durante 14 (quatorze) dias, contados da
data de retorno ao Brasil, devendo comunicar o fato ao titular
do órgão ou da entidade de sua lotação, com documento que
comprove a realização da viagem.
 
§  7º  Os  servidores  sujeitos  ao  ponto  eletrônico  que  forem
submetidos ao sistema de teletrabalho não precisarão registrar
seu controle de jornada.
 
§ 8º O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos ou às
entidades  que,  por  sua  natureza  ou  em razão  do  interesse
público, desenvolvam atividades de indispensável continuidade,
como  as  unidades  de  saúde,  policiamento  civil  e  militar,
bombeiro  militar,  arrecadação,  fiscalização  e  o  Serviço
Integrado de Atendimento ao Cidadão, sem prejuízo de outras
atividades (a juízo dos respectivos dirigentes), as quais deverão
ser  priorizadas  com as  medidas  emergenciais  de  higiene  e
assepsia.
 
§ 9º O prazo máximo para o sistema de teletrabalho é de 30
(trinta dias), com a possibilidade de ser prorrogado por ato do
Secretário  de Estado da Administração até  o  limite  máximo
previsto no caput do art. 1º deste Decreto.
 
§10  Se  em  alguma  unidade  administrativa  houver  algum
servidor contaminado pelo novo coronavírus, o titular do órgão
ou  da  entidade  fica  autorizado  a  estabelecer  o  sistema  de
teletrabalho sem a observância dos critérios relacionados nos
incisos  do  §  1º,  com  o  dever  de  comunicar  esse  fato
imediatamente à Secretaria de saúde.
 
§ 11 Para a execução dos preceitos deste artigo, considera-se
teletrabalho aquele prestado remotamente por servidor público
ocupante de cargo efetivo ou em comissão, com a utilização de
recursos tecnológicos, fora das dependências físicas do órgão
ou  da  entidade  de  sua  lotação,  e  cuja  atividade,  não
constituindo por sua natureza trabalho externo, possa ter seus
resultados  efetivamente  mensuráveis,  com  efeitos  jurídicos
equiparados àqueles da atuação presencial, nos termos deste
Decreto.
 
§12  Os  servidores  que  não  possam  realizar  atividades  por
teletrabalho, mas que não exerçam atividades essenciais e se
enquadrem no inciso I, II e IV do § 1º deste artigo devem ser
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dispensados do trabalho, por se enquadrarem no grupo de risco
de contaminação da epidemia, pelo prazo de 15 (quinze) dias,
podendo ser prorrogado por igual período.
 
Art.  8º  Fica  determinada  aos  titulares  dos  órgãos  e  das
entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo
a  adoção  de  providências,  em  caráter  emergencial,  para  a
aquisição de máscaras, álcool gel 70%, sabonete líquido, papel-
toalha e copos descartáveis e demais bens e serviços a serem
disponibilizados  nas  repartições  públicas,  e  combate  a
pandemia,  observadas  as  normas  que  regem a  matéria,  em
especial art. 4º da lei nº. 13.979 de 6 de fevereiro de 2020
(dispensa de licitação).
 
Art. 9º - Os profissionais da área da saúde seguirão o protocolo
de cuidado à saúde estabelecido pelo Ministério da Saúde.
 
Art. 10º Fica criado o comitê municipal de prevenção e combate
ao  COVID 19  que  será  presidido  pelo  Prefeito  Municipal  e
composto pelos seguintes membros:

Secretário de Saúde;I.
Secretário de AdministraçãoII.
Secretário de FinançasIII.
Membro do Conselho Municipal de SaúdeIV.
Representante da Sociedade CivilV.
Médico Integrante da Rede MunicipalVI.
Secretária de Assistência SocialVII.

 
Art. 11º Ficam suspensas as férias e licenças dos profissionais
de saúde para possam compor o quadro clínico do plano de
contingência a ser seguido pelo Município nesse período de
crise,  devendo ser  reprogramadas  eventuais  férias  previstas
para gozo no respectivo período.
 
Art.  12º Ficam suspensas as cirurgias eletivas no âmbito da
rede municipal de saúde;
 
Art. 13º. Fica instituído o Plano Municipal de Contingência do
Coronavírus  –  COVID-19  do  Município  Nina  Rodrigues/MA–
anexo I.
 
Art. 14º. A elevação de preços, sem justa causa, de insumos e
serviços  relacionados  ao  enfretamento  do  COVID-19,  será
considerado abuso de poder econômico nos termos do inciso III
do artigo 36 da Lei Federal nº 12529/2011, sujeitando quem a
praticar às sanções ali previstas.
 
Art.  15º.  Os  estabelecimentos  que descumprirem o  disposto
nesse  Decreto  ficarão  sujeitos  às  penalidades  previstas  na
legislação aplicável.
 
Art.  16º.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.
 
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUPRA-SE.
 
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  NINA
RODRIGUES/MA,  17  DE  MARÇO  DE  2020.
 
RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO
Prefeito Municipal

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: f996c372029f40306634ece23bd01561

PORTARIA N° 10/2020

O Prefeito  Municipal  de Nina Rodrigues - MA no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 8° da Lei Municipal n°
441/2020  de 17 de março de 2020, pela presente.
   
Resolve:
Art  1º  -  Nomear  os  membros  que  constituirão  o  Conselho
Municipal de Proteção e Defesa Civil:
  Sr. Aguinaldo Nunes portador do CPF n° 639.275.943-34,
que exercerá o cargo de Presidente(a) do Conselho.
  Sra.  Cledith  da  Silva  Trabulsi  portadora  do  CPF  n°
018.186.133-01,   Representante  da  Secretaria  Municipal  de
Assistência Social.
  Sra. Claudia dos Anjos portadora do CPF n° 602.398.103-84,
Representante da Secretaria Municipal de Saúde.
  Sra.  Roberto  Silva  Cantanhede  portadora  do  CPF  n°
020.598.343-09,  Representante  da  Secretaria  Municipal  de
Educação.
  Sr.Jose  Ronauleyga  Santos  Silva  portador  do  CPF  n°
914.581.533-04, Representante da Polícia Militar.
  Sr. Silvia Eridiane Chaves Magalhães Martins portador do CPF
n° 027.140.703-45, Representante da Igreja.
  Sra.  Maria  Oneide  dos  Santos  Lima portador  do  CPF n°
450.153.683-72,  Representante  da  Associação  dos  Pequenos
produtores rurais do povoado Vila Buriti.
  Sr.  Rafael  Jairo  Viegas  Correa  portador  do  CPF  n°
779.589.343-00, Representante do Ministério Publico Estadual.
  Sr. Bruno Eduardo dos Santos Coelho  portador do CPF n°
609.405.393-14, Representante do Conselho Tutelar.
  Sr. Conceição de Maria Braga Costa Cruz  portador do CPF n°
126.370.413-15, Representante da Câmara Municipal.
  Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
 
Cumpra-se e publique.
 
Nina Rodrigues – MA,em 17  de março  de 2020.
 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto
Prefeito Municipal

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 4d0a44cb38f9b65aaa492e9df9836f5e

PORTARIA N° 11/2020

O Prefeito Municipal de Nina Rodrigues - MA no uso de suas
atribuições legais e nos termos do art. 5° da Lei n0 441/2020 de
17 de março de 2020, pela presente.
   
Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que constituirão a Coordenadoria
Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC:
  Sr. AGUINALDO NUNES portador do CPF n° 639.275.943-34,
Coordenador Executivo.
  Sra. MARIA ONEIDE DOS SANTOS LIMA portadora do CPF n°
450.153.683-72,) Secretário(a) Administrativo(a)
  Sra .  CLAUDIA  DOS  ANJOS  portadora  do  CPF  n°
602.398.103-84,  Membro do Conselho Fiscal .
  Sra. ROBERTA SILVA CANTANHEDE portadora do CPF n°
020.598.343-09 Diretor (ou Agente) Setor Técnico
  Sra. CONCEIÇÃO DE MARIA BRAGA COSTA CRUZ portadora
do CPF n° 126.370.413-15, Câmara Municipal de Vereadores.
 
Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.
Cumpra-se e publique.
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Nina Rodrigues - MA,em 17 de março de 2020.
 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto
Prefeito Municipal

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 2930c99e5826994dbab27541e88346e7
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RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO

Prefeito

www.ninarodrigues.ma.gov.br

Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues

PÇA. RUI FERNANDES COSTA, s/n, CEP: 65450000

CENTRO - Nina Rodrigues / MA

Contato: 98992355423

www.diariooficial.ninarodrigues.ma.gov.br

Instituido pela Lei municipal n° 414/2018, de 09 de janeiro de 2018.
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