
Art.  32  - Este Decreto entrará em viggr na ta de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.  

Pre 	M ni ipio de Riversul, aos 04 de março de 2021. 
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DECRETO N2 386/2021 
De 04 de março de 2021. 

"Determina a Suspensão do Atendimento Presencial no âmbito 
da Administração Municipal, e dá outras providências" 

JOSÉ GUILHERME GOMES, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIVERSUL, Estado de São Paulo, nos 
termos do inciso VI do artigo 59 da Lei Orgânica do Município e no exercício das suas atribuições e; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n2  13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavirus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) 
decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria n2. 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude 
da disseminação global da Infecção Humana pelo novo coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO necessidade de manter a segurança das equipes de trabalho para dar suporte 
ao atendimento dos setores e à população, e ainda a seriedade e o comprometimento com que o 
Município de Riversul vem pautando sua postura no enfrentamento da pandemia desde o seu inicio, 
em todo território municipal, sempre primando pela adoção de medidas alinhadas As recomendações, 
relatórios e dados técnicos das equipes de saúde; 

CONSIDERANDO o cenário da pandemia, bem como da situação epidemiológica que o Município vem 
enfrentando, inspira, neste momento, cautela e atenção, não se podendo, no entendimento do 
Departamento Municipal da Saúde, prescindir, no atual estágio em que estamos do avanço da doença, 
do isolamento social como políticas públicas de enfrentamento da pandemia, comprometidas, acima de 
tudo, com a vida do cidadão; 

Considerando ainda o regresso da classificação de nossa região no "Plano São Paulo", figurando na 
"Fase Vermelha" de restrições das atividades essenciais e não essenciais; 

DECRETA:  

Art.  12  - Fica suspenso o atendimento presencial no âmbito da Administração Municipal, a partir de 5 
de março (sexta-feira) até o dia 12 de março (sexta-feira), podendo ser prorrogado mediante a análise 
do índice de propagação do  virus,  bem como pelo número de infectados no município.  

Art.  22  - 0 atendimento deverá ser realizado exclusivamente por Telefone e  E-mail,  devendo o 
servidor (a) municipal, atender a todos os protocolos sanitários em sua jornada laboral, 
principalmente quanto ao uso de máscara e distanciamento.  

PúbliVda e registrada na secretaria desta • refeitura na data supra. 
Fernando Marçal Moreno - Diretor de Administração 
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