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DECRETO N'270212020

"Dispõe sobre: complementa o Decreto 2701/2020,
de 17 de trutrÇo de 2020, que dispõe sobre medidas
emergentes e temporárias, para enfrentamento e

prevenção do contágio, pelo COVID-|9 $'{ovo
Coronavirus), e dá outras providências".

GENILDO RAMINELI, Prefeito Municipal de Anhumas - SP, no uso
de suas atribuições legais e;

CONSIDBRANDO a situação de Emergência na Saúde Pública, declarada nacionalmente, para o
enfrentamento da pandemia do Novo Coronavirus (COVID-l9), fica o Decreto da Ementa
complementado assim:

DECRETA:

Art. 1'. Ficam suspensos, por tempo indeterminado, os Alvarrás outorgados às Igrejas, em geral, deste
município, bem como, vedadas a realização de missas, cultos e todo e qualquer evento religioso, com
aglomeração de pessoas, sob pena de interdição.

Art. 2o. O Expediente na Administração Pública Municipal em todos os seus setores, obedecerá, por
tempo indeterminado o seguinte:

a) Na Saúde expediente normal, com atendimento na UBS, USFs, Farmácia, Clínica de

Fisioterapia; ambulâncias e transporte geral de pacientes sem prejuízo das previsões do
Decreto 270112020;

b) Na Assistência SociaVCRAS/Conselho Tutelar, no período da manhã atendimento
presencial normal e no período da tarde, apenas, expediente interno;

c) SERM, Vigilantes eLimpeza Pública expediente normal;
d) Em todos os demais setores, apenas, expediente interno, sem atendimento presencial ao

público, que poderá fazê-lo através da Internet ou telefone;
e) Na Educação, já estabelecido no Decreto anterior n'2701/2020.

Art. 3". Nos termos da Lei 8.66611993, AÍ1.24,IV, e Lei Federal no 13979, de 06 de fevereiro de 2020
e enquanto perdurar a emergência em saúde pública, objetivando a proteção da coletividade, fica
dispensada a Licitação para a aquisição de bens, serviços, pessoas e insumos de saúde, destinados ao

EnÍientamento da Emergência de Saúde Pública, decorrente do Novo Coronavirus (COVID-19).

Parágrafo 1o: Todas as aquisições e eventuais contratações descritas no caput deste artigo, serão

regularmente levadas a público, no portal da transparência do Município.

Parágrafo 2o: As licitações previstas no cronograma do Setor de Licitações e Contratos
curso nofinal, observando a abertura do Paço Municipal nos dias previstos para livre
interessados, conforme legislação vigente.

seguem seu

acesso dos

Art. 4o. Este Decreto entra em vigor na data de sua

NILDO

Anhumas, 17 de março de2A20.


