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Determ己na a ap容ica辞O do protocoIo cle medidas

sani胎rias segm㊨ntadas re日a亀ivo a Bandeira

Verme!ha e P『eta para as atividades que

especifica, do朝s屯nciamento Socきal Controlade

cao Estado do Ri⑭ Grande do Su申ns亀ituido pe容o

Decreto臣stadua日nO粥,240, de lO de maio de 2020,

no territ6rio cte Iめiraiaras,　e dゑ　OutraS

PrOVicl金neias・

A PR臣F副TA MUN且CI甲AL D臣旧眼AiARAS, Estado do Rio Grande

do S可no uso das atribui96es que ihe confe「e a Lei Org含nica Municipal,

CONS旧巨RANDO que o Decreto Estadual nO 55.240, de lO de maio

de 2020言nstituiu o Sistema de Distanciamento Contro看ado para fins de

preven9aO e de enf「entamento a epidemia causada pe看o novo Coronav血s

(COVID-19) no ambito do Estado do Rio G「ande do SuI, reiterando a decia「a9急O

de estado de calamidade p叱Iica em todo o territ6rio estaduai, rea=zada por

meio do Decreto EstaduaI nO 55,128, de 19 de ma「9O de 2020, e reCOnhecida

pelo Decreto Legislativo nO ll.220言ambem de 19 de mar9O de 2020, da

Assembleia Legislativa do Estado;

CONS!DERAND① o teor do Decreto Municipai nO 3.028, de 18 de

mar9O de 2020, que disp6e sobre medidas de enfrentamento da emerg全ncia em

sadde pdb=ca decorrente do novo coronav了「us (COVID-19) no ambito da

Administra9aO P心blica;

CONS回D巨RANDO o teor do Decreto Municipai nO 3.058, de = de

maio de 2020, que reitera o estado de caiamidade p心blica, aP=ca o Sistema de

Distanciamento Contro!ado EstabeIecido pelo Estado do Rio Grande do Sul e

disp6e sobre medidas para o enfrentamento da emerg台ncia de sadde pdbiica

decorrente do s而O ePid台mico de coronav了「us (COVID-19);
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CONSiD臣RAND⑱ o c「escente ndme「o de pessoas contaminadas

Pelo novo coronavirus Munic申O de lbiraiaras, Cuja curva ascendente apresenta

uma evo看u9aO de 800% no periodo de O5 a 26 dejuIho, PaSSando de 6 para 54

CaSOS COnfirmados, COnforme dados dos Boietins Epidemioi6gicos;

CONSIDERANDO o crescente ndmero de pacientes intemados e o

a看erta das autoridades de sa心de para uma possiveI super看ota9aO dos hospitais

reglOna-S em CaSO de agravamento do estado de sa関e dos infectados; e

CONSID臣RANDO a manifesta9aO do COE - Comite de Opera96es

Emergenciais para o enfrentamento da COVID 19 do Municipio de ibiraiaras’

que reque「 a ado9aO de medidas imediatas para maior restri9aO aO

distanciamento social, devido a gravidade da situa9aO de pessoas monitoradas,

intemadas e em agravamento crescente das condi96es de sadde,

DECR臣丁A

Art種1O Aplica「-Se-aO, nO territ6rio do Municipio de ibiraiaras, aS

medidas segmentadas do protocoIo da Bandei「a Final Vermeiha, nO Perfodo de

26 deju看ho a O9 de agosto de2020.

Paragrafo血童c⑱. Excetua-Se do disposto no caput as atividades de

academias de ginasticas, SaI6es de beleza, CabeIeireiros, manicure e pedicure,

Para aS quais apiicar-Se-急O aS medidas do protocoIo da Bandeira Finai Preta.

A『t, 2O Os Protoco!os estao disponib掴zados na rede mundial de

COmPutadores no sitio eietr6nico醐PS:鯛is胎ncfame彊⑱C㊥両O睦掴①詳S,g㊦V廟,

Cabendo a cada interessado efetuar a consulta e o cump「imentO das exlgenCIaS.

A両回　3O Fica mantido expediente intemo nas repa塙?6es pubiicas

municipais de servI9OS COnSiderados nao essenciais.

§ 1O Fica permitido o acesso de forma individual e cont「Olada de uma

PeSSOa POr VeZ nOS SetO「eS da Tesou「aria e de BIoco de P「odutores,

exciusivamente pa「a o pagamento de tributos/taxas e co「relatos, e Para a

retirada de talonarios,

§ 2O Somente se「a permitido o acesso de pessoas na forma do

Pa「agrafo anterior que nao ap「esentem temperatura co「poral acima de 37,5OC, a

quaI sera aferida por servidor com equlPamentO eSPeCifico.
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Art, 4O A Secreta「ia Municipal de Saude devera manter 「igorosamente

atua=zados os seus registros junto aos sistemas oficiais S!VEP e E-SUS durante

O Pe「iodo refe「ido no art. lO"

A比5O Este Decreto entra em vigor nesta data, COm Sua Pub=ca9aO

no site oficial do Municipio,

Gabinete da Prefeita朋unicipa囲e曲iraiaras, 26 de ju日ho de 2020“

容V臣丁巨

Registre-Se e Pub音ique-Se

B臣A丁馳H鵜
Prefeita Municipal
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