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Quinta-feira, 04 de junho de 2020

Órgão de divulgação oficial dos municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARANAÍBA
Procuradoria Jurídica

DECRETO Nº 639, DE 03 DE JUNHO DE 2020.
Altera e acresce dispositivos ao Decreto nº 609, de 1º abril de 2020, que dispõe sobre as medidas temporárias a serem
adotadas no âmbito da Administração Pública e do Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, para a prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (SARS-CoV-2), e dá outras providências.
RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e
CONSIDERANDO a situação de emergência causada pela pandemia mundial do coronavírus (SARSCoV-2) e as projeções
de contaminação realizadas por especialistas para os próximos dias;
CONSIDERANDO que a situação demanda o urgente emprego de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos,
danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Paranaíba – MS;
D E C R E T A:
Art. 1º        O art. 18 do Decreto nº 609, de 1º abril de 2020, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 18     As missas e cultos religiosos deverão atender as seguintes exigências:
I – a utilização de máscaras e o distanciamento mínimo de 1,5 m entre cada pessoa, conforme normativa do Ministério
da Saúde e o máximo previsto para aglomeração;
II - disponibilização de álcool 70% na entrada ou pia e detergente para a lavagem das mãos;
III - aumentar a frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos e maçanetas;
IV - o local estar permanentemente arejado com ventilação natural;
V – evitar aglomeração, sendo permitido o limite máximo de 30 % da capacidade de público de cada prédio;
VI – vedar a entrada nas celebrações de pessoas que apresentam sintomas de coriza, tosse, espirro, mal-estar, febre
e outras vulnerabilidades;
VII - apresentar o Plano de Contenção Individual de Riscos para análise do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus – COVID-19, com a metragem do Templo.”
Art. 2º        Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Paço Municipal “Prefeito Edú Queiroz Neves”, aos 03 dias do mês junho de 2020.
RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal
PUBLICADO E REGISTRADO, na Procuradoria-Geral do Município (PGM), na data supra.
ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA
Procuradora-Geral do Município
PUBLICADO E REGISTRADO, na Secretaria Municipal de Saúde, na data supra.
DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
PUBLICADO E REGISTRADO, na Secretaria Municipal de Administração, na data supra.
JANETE APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração
PUBLICADO E REGISTRADO, na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.
LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Governo
Matéria enviada por Maria de Fátima Ramos Santos
Departamento de Licitação
AVISO RESULTADO DE AMOSTRA
Paranaíba, 02 de junho de 2020
PARECER N°01/2020                                                                    
PROCESSO LICITATÓRIO N°90/2020
PREGÃO N° 40/2020
ASSUNTO: ANALISE E APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA
OBJETO: Formação de Registro de Preços para Contratação de empresa especializa no ramo pertinente para aquisição
de materiais de proteção e segurança – EPI’s (avental, bota, calça, luva, macacão, máscara, sapatilha, termômetro e
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