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DECRETO N° 670, DE 29 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre a aquisição e distribuição de
kits de Alimentação e Kits de Limpeza e
Higiene para a população atendida pela
Secretaria Municipal de Assistência Social
de Paranaíba - MS, em razão da situação de
emergência causada pelo novo coronavírus -
covid - 19.

RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA, Prefeito de
Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que
lhe confere a LeiOrgânica do Município;e,

CONSIDERANDOa Lei Complementar n0173, de 27 de
maio de 2020, que Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento
ao Coronavírus SARS-CoV-2(Covid-19),altera a Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.

CONSIDERANDOa nota técnica n° 39/2020 da
Confederação Nacional de Municípios, que apresenta orientações aos
gestores municipais sobre a utilização do recurso disponibilizado a
Assistência Social por meio da LeiComplementar n°173, de 27 de maio
de 2020, por conta da pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDOo Decreto n° 621, de 28 de abril de 2020,
que declara Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública no
Município de Paranaíba-MS, em decorrência da infecção humana pelo
novoCoronavirus (COVID19).

CONSIDERANDOo Decreto Legislativo n° 625 de 14 de
maio de 2020, que reconhece o Estado de Calamidade Pública no
Município de Paranaíba em decorrência da Pandemia causada pelo
Coronavirus (Covid-19),com efeitos até 31 de dezembro de 2020.
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DECRETA:

Art. 10 A aquisição e distribuição dos kits de
alimentação e Kits de Limpeza e Higiene de que trata este Decreto,
observará os critérios aqui estabelecidos.

A Secretaria Municipal de Assistência Social
compete:

I - organizar a seleção das famílias que serão cadastradas
para a concessão dos KitsAlimentaçãoe dos Kits Limpezae Higiene,em
conformidade com os critérios já estabelecidos pelo Sistema Único de
Assistência Social- SUAS,para garantir a oferta do Serviçode Proteção
em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências que ocorrerá
nos Centros de Referência e Assistência Social - CRAS,dando ampla
divulgaçãoaos interessados;

II - adquirir os Kits de Alimentaçãoe os Kits de Limpezae
Higienepara atender as famílias em situação de vulnerabilidade social
selecionadas pela equipe técnica dos eRAS,do município de Paranaíba
MS;

III - responsabilizar-se pela distribuição dos gêneros
alimentícios, de limpeza e higiene nos Centros de Referência de
Assistência Social - CRAS conforme a quantidade de usuários
beneficiários,segundo os parâmetros do inciso anterior;

IV- orientar os coordenadoresdos Centros de Referênciade
Assistência Social acerca dos procedimentos para a distribuição dos
kits, visando resguardar a segurança e integridade da saúde dos
servidorese usuários;

V - elaborar e encaminhar termo de recebimento do Kit de
Alimentação e Kit de Limpezae Higiene, que deverá ser devidamente
preenchido pelo responsável pela distribuição e assinado pelos usuários
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em situação de vulnerabilidade social no momento da entrega,
mantendo rigorosocontrole e arquivo para posterior comprovação.

Parágrafo único. A retirada do Kit de Alimentação e
do KitLimpezae Higienesomente poderá ser realizada pelo responsável
familiar, mediante apresentação de documento de identificação, para
que possa ser realizada a conferênciacomos cadastros do eRAS.

Art.3° Caberá aos Coordenadores dos Centros de
Referênciade AssistênciaSocial - CRAS:

I - definir a equipe que trabalhará na distribuição dos Kits
de Alimentação e Kits de Limpeza e Higiene para que não haja
aglomeração de pessoas e, também, orientar para o uso dos
equipamentos individuais conforme determina as legislações vigentes
acerca da COVID-19;

II - organizar o ambiente do CRASpara o recebimento dos
Kits de Alimentação, Limpeza e Higiene, podendo ser colocados no
almoxarifado ou em uma sala ampla, que não contenha objetos em
desuso ou ofereçarisco de contaminação alimentar;

III o ambiente de armazenamento deverá ser
rigorosamente higienizado com água, detergente neutro e água
sanitária, e, após seco, desinfectado com álcool 700/0 INPM, sem
diluição, aplicadodiretamente nos pisos e pallets comum borrifador;

IV - defmir cronogramayplano de ação, com calendário,
horários, logísticas e os profissionais que se responsabilizarão pela
entrega dos Kitsde Alimentação,Limpezae Higiene,sempre observando
as normas e procedimentosde segurança em relação à COVID-19;

V - encaminhar para Secretaria Municipal de Assistência
Social o cronograma/plano de ação para que seja validado pela equipe
técnica do órgãogestor, e avaliadopela vigilânciasanitária;
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VI - comunicar as famílias selecionadas, para evitar,
inclusive, aglomerações informações sobre o cronograma de entrega e
também dos cuidados que deverão ter para recebimento dos Kits de
Alimentação, Limpeza e Higiene;

VII - zelar para que os funcionários responsáveis pela
distribuição estejam adequadamente protegidos com Equipamentos de
Segurança Individual - EPI'S, sendo, no mínimo, luva e máscara
descartável;

VIII - zelar para que todos os ambientes (entrada, saída,
mesas de apoio) estejam organizados e contendo frascos de álcool gel
70°/0 INPMe com funcionários orientando aos responsáveis familiar na
higienização das mãos antes de entrar em contato com os alimentos (o
eRAS poderá dispor de cartazes com orientações).

§ 1° Os responsáveis familiar também deverão ser
orientados a higienizar todos os itens contidos nos Kits de Alimentação,
Limpeza e Higiene com álcool gel 700/0 INPM, assim que chegarem em
casa.

§ 2° A seleção das famílias para a concessão dos Kits de
Alimentação, Limpeza e Higiene ocorrerá nos eRAS, mediante análise
técnica, no período estabelecido pela Secretaria Municipal de
Assistência Social.

§ 3° Acomercialização dos Kits de Alimentação, Limpeza e
Higiene importará na perda imediata do beneficio, sem prejuízo das
sanções civis e criminais.

§ 4° Em caso de falsidade das informações prestadas no
ato do cadastramento, ficará o solicitante sujeito às sanções criminais,
civis e administrativas previstas na legislação própria.

Av.Juca Pinhé. 333 I Jardim Santa Mônica I Paranafba-MS I 673669.0000

4~



PREFEITURA DE www.paranaiba.ms.gov.br

Paranaiba IJPrefeíturadeparanaiba

Art. 5° Os Kits de Alimentação, Limpeza e Higiene
serão oferecidosdentro da capacidade orçamentária da Administração.

Este Decreto entra em vigor na data da sua
publicação.

PaçoMunicipal"Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 29 dias do
mês julho de 2020.

ROMALDO JOSÉ d"''I!~

Prefeit

PUBLICADO E REGISTRADO, na Procuradoria-Geral do
Município(PGM),na data supra.

ADAlLDALO
Procuradora-
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Dispõe sobre a aquisição e distribuição de kits de AUmentação e Kits de Limpeza e Higiene para a população atendida
pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Paranaíba - MS, em razão da situação de emergência causada pelo
novo coronavírus - covid - 19.

RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA, Prefeito de Paranalba, Estado de Mato Grosso do SUI,no uso das atribuições
que lhe confere a Lei Orgânica do Município; e,

CONSIDERANDO a Lei Complementar n0173, de 27 de maio de 2020, que Estabelece o Programa Federativo de Enfren
tamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras
providências.

CONSIDERANDO a nota técnica nO 39/2020 da Confederação Nacional de Municípios, que apresenta orientações aos
gestores municipais sobre a utilização do recurso disponibilizado a Assistência Social por meio da Lei Complementar
n0173, de 27 de maio de 2020, por conta da pandemia da COVID-19;

CONSIDERANDO o Decreto nO621, de 28 de abril de 2020, que declara Situação de Emergência e Estado de Calamidade
Pública no Município de Paranaíba-MS, em decorrência da infecção humana pelo novo Coronavirus (COVID 19).

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nO 625 de 14 de maio de 2020, que reconhece o Estado de Calamidade Pública
no Município de Paranaíba em decorrência da Pandemia causada pelo Coronavirus (Covid-19), com efeitos até 31 de
dezembro de 2020.

DE C RETA;

Art. 10A aquisição e distribuição dos klts de aUmentação e Kits de Limpeza e Higiene de que trata este Decreto, obser
vará os critérios aqui estabelecidos.

Art. 2°A Secretaria Municipal de Assistência Social compete:

I - organizar a seleção das famílias que serão cadastradas para a concessão dos Kits Alimentação e dos Kits Limpeza
e Higiene, em conformidade com os critérios já estabelecidos pelo Sistema Único de Assistência Social - SUAS, para
garantir a oferta do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências que ocorrerá nos
Centros de Referência e Assistência Social - CRAS, dando ampla divulgação aos interessados;

II - adquirir os Kits de Alimentação e os Kits de Limpeza e Higiene para atender as famílias em situação de vulnerabili
dade social selecionadas pela equipe técnica dos CRAS, do município de Paranaíba-MS;

III - responsabilizar-se pela distribuição dos gêneros alimentícios, de limpeza e higiene nos Centros de Referência de
Assistência Social - CRAS conforme a quantidade de usuários beneficiários, segundo os parâmetros do inciso anterior;

IV - orientar os coordenadores dos Centros de Referência de Assistência Social acerca dos procedimentos para a distri
buição dos klts, visando resguardar a segurança e integridade da saúde dos servidores e usuários;

V - elaborar e encaminhar termo de recebimento do Kit de Alimentação e Kit de Limpeza e Higiene, que deverá ser
devidamente preenchido pelo responsável pela distribuição e assinado pelos usuários em situação de vulnerabilidade
social no momento da entrega, mantendo rigoroso controle e arquivo para posterior comprovação.

Parágrafo únlco.A retirada do Kit de Alimentação e do Kit Limpeza e Higiene somente poderá ser realizada pelo res
ponsável familiar, mediante apresentação de documento de identificação, para que possa ser realizada a conferência
com os cadastros do CRAS.

Art. 30Caberá aos Coordenadores dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS:

I - definir a equipe que trabalhará na distribuição dos Kits de Alimentação e Kits de Limpeza e Higiene para que não
haja aglomeração de pessoas e, também, orientar para o uso dos equipamentos individuais conforme determina as
legislações vigentes acerca da COVID-19;

II - organizar o ambiente do CRAS para o recebimento dos Kits de Alimentação, Limpeza e Higiene, podendo ser colo
cados no almoxarifado ou em uma sala ampla, que não contenha objetos em desuso ou ofereça risco de contaminaçãoalimentar;

III - o ambiente de armazenamento deverá ser rigorosamente higienizado com água, detergente neutro e água sani
tária, e, após seco, desinfectado com álcool 70% INPM, sem diluição, aplicado diretamente nos pisos e pallets com um
borrifador;

IV - definir cronograma/plano de ação, com calendário, horários, logísticas e os profissionais que se responsabilizarão
pela entrega dos Kits de Alimentação, Limpeza e Higiene, sempre observando as normas e procedimentos de segurança
em relação à COVID-19;

V - encaminhar para Secretaria Municipal de Assistência Social o cronograma/plano de ação para que seja validado pela
equipe técnica do órgão gestor, e avaliado pela vigilância sanitária;

VI - comunicar as famílias selecionadas, para evitar, inclusive, aglomerações informações sobre o cronograma de entre
ga e também dos cuidados que deverão ter para recebimento dos Kits de Alimentação, Limpeza e Higiene;

VII - zelar para que os funcionários responsáveis pela distribuição estejam adequadamente protegidos com Equlpamen-
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tos de Segurança Individual - EPI'S, sendo, no mínimo, luva e máscara descartável;

VIII - zelar para que todos os ambientes (entrada, saída, mesas de apoio) estejam organizados e contendo frascos de
álcool gel 70% INPM e com funcionários orientando aos responsáveis familiar na higienização das mãos antes de entrar
em cantata com os alimentos (o eRAS poderá dispor de cartazes com orientações).

§ 100s responsáveis familiar também deverão ser orientados a higienizar todos os itens contidos nos Kits de Alimenta
ção, Limpeza e Higiene com álcool gel 70% INPM, assim que chegarem em casa.

§ 2°A seleção das famílias para a concessãodos Kits de Alimentação, Limpeza e Higiene ocorrerá nos eRAS, mediante
análise técnica, no período estabelecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

§ 30A comercialização dos Kits de Alimentação, Limpeza e Higiene importará na perda imediata do beneficio, sem pre
juízo das sanções civis e criminais.

§ 40Em caso de falsidade das informações prestadas no ato do cadastramento, ficará o solicitante sujeito às sanções
criminais, civis e administrativas previstas na legislação própria.

Art. 5°0s Kits de Alimentação, Limpeza e Higiene serão oferecidos dentro da capacidade orçamentária da Administra
ção.

Art. 6°Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PaçoMunicipal "Prefeito Edú Queiroz Neves", aos 29 dias do mês julho de 2020.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE UMA

Prefeito Municipal

PUBUCADO E REGISTRADO, na Procuradoria-Geral do Município (PGM), na data supra.

ADAILDA LOPES DE OLIVEIRA

Procuradora-Geral do Município

Matéria enviada por Maria de Fátima Ramos Santos

Departamento de Licitação

AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N0 60/2020.
PROCESSOLlCITATÓRIO N0 146/2020.

RETIFICAMOSo extrato do Aviso de Licitação do Pregãoacima especificado, publicado no Diário Oficial dois Municípios
do Estado de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL,nO2654, Página nO140, do dia 31/7/2020.
ONDELÊ-SE:

PROCESSOUCITATÓRIONO145/2020 - PREGÃOPRESENCIALN0 60/2020.
LEIA-SE:

PROCESSOLICITATÓRIO N° 146/2020 - PREGÃO PRESENCIAL N0 60/2020.
Os demais itens permanecem inalterados.

Paranaíba-MS, 31 de julho de 2020.

JOSÉ ROBERTO SCARPIN RAMOS

Responsável por Licitações

Matéria enviada por Raimunda Fernandes da Silva

Câmara Municipal

PORTARIA N° 0110, de 31 de jUlho de 2020.

Nelo José da Sllya, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba. Estado de Mato Grosso do Sul. usando de suas
atribuições legais,

Considerando guea atual situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional emanada pela Or
ganização Mundial da Saúde de 30 de janeiro de 2020, em decorrência da COVID-19;

Considerandoo fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março de 2020, que a conta
minação com o novo coronavírus (COVID-19) caracteriza pandemia;

Considerandoque a Lei Federal nO13.979, de 06 de fevereiro de 2020 que estabeleceu a quarentena como forma de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

Considerandoa responsabilidade social desta Câmara Municipal e a necessidade de preservar a integridade da saúde
dos seus servidores e de toda a população que busca os serviços da Casa Legislativa;
RESOLVE:

Artigo 1.oFica suspenso o atendimento externo à população e participação do público nas sessões ordinárias da cs-
www.diariooficialms.com.br/assomaSUI l57


