Portaria 004 de 31 de agosto de 2020.

Regulamenta o Decreto Municipal 040 de 30
de agosto de 2020, recomendando protocolos
sanitaries para realizaciio de convenciies
partidarias no Municipio de Brejo Santo
visando as eleiciies 2020, com objetivo de
prevenir o combate a propaqaciio da
COVID19.

A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BREJO SANTO, no uso de suas
atribuicoes legais,

CONSIDERANDO o estado de ernergencia e calamidade publica instalado em face
da infeccao por COVID19, propagada pelo novo coronavfrus,

CONSIDERANDO que por forca da Emenda Constitucional 107 /2020 o pleito
eleitoral de 2020 fol adiado para dia 15 de novembro (1� turno), bem como os
demais prazos que sao fixados de acordo com a data da eleicao tarnbern foram
adiados;

CONSIDERANDO que de acordo com o inciso II do §1Q do art. 1 da Emenda
Constitucional 107 de 2 de julho de 2020, as convencoes partidarias para escolha
de candidatos pelos partidos ea deliberacao sobre cohgacces podem ser realizadas
entre os dias 31 de agosto a 16 de setembro de 2020;

CONSIDERANDO que as convencoes partidarias sao um evento que podem causar
potencial aglorneracao, com risco de propagacao da infeccao COVID19, e que cabe
ao Poder Publico recomendar medidas para que tais eventos ocorram com uma
maior seguranca sanitaria:

CONSIDERANDO que atualmente o Municipio de Brejo Santo encontra-se na fase
03 do Plano de Retomada Responsavel das Atividades Economicas e
Comportamentais do Estado do Ceara, onde ja se encontram em funcionamento

comercio, setor de alimentacao fora do lar, templos e industria, e que para o
funcionamento seguro desses setores foram estabelecidos protocolos sanitaries
tendentes a promover a seguranc;:a da populacao e evitar a propagacao do contagio
da COVID19;

CONSIDERANDO o teor do disposto no art. SQ do Decreto Municipal 040 de 30 de
agosto de 2020, o qual incumbe a Secretaria Municipal de Saude a estabelecer
recomendacoes e protocolos seguros para a realizacao das convencoes de forma
presencial;

RESOLVE
Art. 12. A presente portaria recomenda protocolos sanitaries aos Partidos Politicos
que optem par realizar de forma presencial as convencoes partidarias para escolha
de candidatos pelos partidos e a deliberacao sabre coligacoes no Municfpio de
Brejo Santo-CE.

Art. 22. Tendo em vista o infcio do prazo
partidarias visando as eleicoes do anode 2020,
art. lQ da Emenda Constitucional 107 /2020,
Polfticos que optem por realizar as convencoes
protocolos;

para realizacao das convenc;:5es
nos termos do inciso II do §lQ do
flea recomendado aos Partidos
de forma presencial os seguintes

I - Recomenda-se que a densidade de pessoas simultaneamente presentes no
evento nao pode exceder 1 (uma) pessoa a cada 07 (sete) metros quadrados.
II - Recomenda-se que o partido responsavel pela convencao oriente aos seus
participantes que nao poderao participar das atividades caso apresentem algum
dos sintomas da COVID-19, respeitando a integridade do pr6prio indivfduo e dos
demais.
III - Recomenda-se que seja vedada a entrada e a permanencia de pessoas que nao
estiverem utilizando mascara de protecao facial, devendo estar assegurada que
todas as pessoas, ao adentrarem no recinto, estejam utilizando mascara e que
todos os membros estejam utilizando a protecao durante todo o perfodo em que
estiverem no interior do evento
IV - Recomenda-se evitar aglorneracoes no interior e exterior dos locais que sejam
realizadas as atividades partidarias, mantendo um afastamento mfnimo de 2 (dois)
metros de uma pessoa para a outra. Em caso de forrnacao de filas, dentro ou fora
do estabelecimento, antes, durante ou depois do evento, deverao ser obedecidas as
medidas de prevencao quanta ao distanciamento mfnimo ( com as devidas
dernarcacoes realizadas pelo estabelecimento) e ao uso de mascaras e EPI's

V - Recomenda-se que a organizacao partidaria disponibilize colaborador dedicado
exclusivamente para organizar e orientar as filas, dentro e fora do estabelecimento.
VI - Recomenda-se realizar a abertura, onde houver, de multiplas entradas com a

finalidade de manter uma distribuicao maior e evitar aglorneracoes. Durante a
entrada ea safda, as portas devem permanecer abertas para favorecer o fluxo mais
seguro e evitar o contato com as portas e macanetas.
VII - Recomenda-se que preferencialmente devem ser disponibilizadas cadeiras e
bancos de uso individualizado, em.quantidade cornpatfvel com o numero maxima
de participantes autorizados para o local.
VIII - Recomenda-se que se evite os contatos fisicos entre os frequentadores, antes,
durante e depois da realizacao da convencao, devendo ser evitados praticas de
aproximacao entre as pessoas, adotando novas maneiras de cumprimento, coma a
substituicao de abracos, beijos e apertos de mao por um sinal da paz ou usando
saudacao em linguagem gestual, mantendo a distancia ffsica.
IX - Recomenda-se que se realize medicao da temperatura, mediante terrnometro

infravermelho sem cantata, dos frequentadores na entrada dos estabelecimentos
religiosos, recomendando-se que se vede o acesso daqueles que apresentarem
temperatura igual ou superior a 37,5°.
X - Recomenda-se a disponibilizacao na entrada dos estabelecimentos, porta de

acesso da secretaria, salas, e/ou outros ambientes, sistema para higienizacao das
maos, lavat6rio com agua e sabao, preparacoes alco6licas a 70% e/ou outros
sanitizantes de efeito similar, certificando que as pessoas ao acessarem e sairem do
estabelecimento realizem a higienizacao das maos.
XI - Recomenda-se disponibilizacao na entrada dos estabelecimentos de sistema
para higienizacao e desinfeccao de calcados, coma tapete sanitizante com solucao
de hipoclorito de s6dio a 2% ou similar [pediluvio).
XII - Recornenda-se dar preferencia a ventilacao natural, com portas, portoes e

janelas totalmente abertas. Caso seja utilizado sistema de ar condicionado, garantir
o cumprimento da legislacao e orientacoes dos fabricantes referentes as
manutencoes e higienizacao dos sistemas de ar condicionado bem coma ampliar a
renovacao dear do estabelecimento.
XIII - Recomenda-se coma medida de comunicacao, todos o evento disponha, na

entrada do local, cartilhas, placas e/ou outros meios, informando aos membros
sabre as medidas que estao impostas no estabelecimento, preferencialmente na
entrada, banheiros, entre outros, incluindo o compartilhamento destas
informacoes par meio eletronico coma redes sociais, aplicativos, e-mails e outros.
XIV - Recomenda-se que fique vedado o compartilhamento de materiais, sendo o

uso desses individual.

XV - Recomenda-se que sejam todos os bebedouros desativados. Recomenda-se
que os membros levem seus recipientes individuais com agua, sendo o vedado o
compartilhamento destes.

Art. 32, Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas
disposicoes em contrario,

PA<;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO(CE), Em 31 de agosto
de 2020.

Secretaria Municipal de Sau.de

