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DECRETO Nº 17, DE 10 DE MARÇO DE 2021

 

Institui a Força Municipal de Enfrentamento à Pandemia do
Covid-19 - FECOV, e dá outras providências.

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL, NO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e IV do art. 72 da Lei Orgânica do
Município,

 

DECRETA:

 

Art. 1º. Fica instituída, no âmbito do Poder Executivo
Municipal a Força Municipal de Transparência e Controle -
FECOV, como programa de fiscalização e proposição de
medias ao enfrentamento da Pandemia do Covid-19, para
orientação, acompanhamento e fiscalização das medidas
adotadas em Decretos Estaduais e/ou Municipais, e,
observadas as disposições legais, proceder a aplicação
das penalidades cabíveis.

Parágrafo único. As ações e atividades implementadas no
âmbito do Programa de Fiscalização complementarão as
atividades desenvolvidas no âmbito de cada Unidade
Administrativa envolvida no enfrentamento.

Art. 2º. A FECOV terá como objetivo auxiliar as Secretaria
Municipais envolvidas, quanto às medidas sanitárias
instituídas visando minimizar/mitigar os impactos da
propagação da contaminação e os efeitos sobre a
estrutura de atendimento das unidades da rede municipal

de Saúde, para evitar o colapso do Sistema Único de Saúde,
procedendo fiscalização dos deslocamentos de pessoas,
evitando, sempre que possível que mais de uma pessoa do
mesmo domicílio/residência se desloquem para o mesmo
estabelecimento, evitando aglomerações, observar se estão
sendo respeitado o uso obrigatório de máscaras pelos
cidadãos, a disponibilidade do álcool em gel (70%) ou
produtos adequados para higienização das mãos, o
distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre as pessoas,
etc. devendo ainda serem fortalecidas as atividades de
ouvidoria.

Art. 3º. A FECOV será composta por equipe de servidores
da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
(SEMAG), Secretaria Municipal de Assistência Social e
Trabalho (SEMAS), Secretaria Municipal de Cultura
(SEMCT), Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte (SEMIT),
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMMA)
e Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), integrada por
membros permanentes e por membros temporários,
designados pelos Secretários Municipais das respectivas
pastas, que terão as seguintes atribuições:

I - o gestor será a Secretária Municipal de Saúde, a quem
competirá definir as diretrizes operacionais da FECOV;

II - o coordenador será o Secretário Municipal de Cultura, a
quem competirá propor ao gestor o planejamento da
atuação, bem como requisitar junto aos demais órgãos ou
entidades do Poder Executivo do Município as informações
e documentos necessários aos trabalhos de orientação,
acompanhamento e fiscalização e ações a serem realizadas
pela FECOV;

III - os membros permanentes serão profissionais das
diversas áreas de conhecimento, preferencialmente,
inscritos nos respectivos conselhos profissionais, quando
exigido, requisitados pelo gestor/coordenador, a quem
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competirá executar as ações de orientação, fiscalização e
auxílio nas ações de enfrentamento para a observância das
medidas sanitárias, elaborando documentos para instruir os
procedimentos necessários; e

IV - os membros temporários serão servidores das diversas
unidades administrativas mobilizados para as ações, e, caso
necessário, designados por ato do Secretário de cada
pasta, quem competirá, a quem competirá cumprir as
tarefas que lhes forem atribuídas.

 1º. Além dos membros de que tratam os incisos do
caput, poderão realizar trabalhos em conjunto com a
FECOV, mediante autorização do coordenador ou
do gestor da Força, servidores vinculados a outras
unidades administrativas, desde que não sejam
imprescindíveis para atividades inadiáveis da
unidade onde estejam lotados.
 2º. A FECOV contará com o apoio técnico e
logístico disponibilizado pela SEMUS, SEMAS,
SEDUC, por outros órgãos ou entidades do Poder
Executivo do Município ou mediante colaboração de
outros entes públicos.

Art. 4º. Na execução de seus trabalhos, inclusive na
realização de orientações, fiscalizações e acompanhamento
os servidores poderão fazer uso dos pareceres e relatórios
técnicos elaborados pela FECOV.

Art. 5º. Nos primeiros meses de sua instituição, na
expedição de ordens de serviço de fiscalização ou
acompanhamento com o auxílio da FECOV, serão
priorizadas as fiscalizações sobre as medidas sanitárias de
distanciamento em filas, uso de máscaras, durante
deslocamento em vias públicas, em veículos de transporte
coletivos de passageiros (van´s, ônibus, microonibus, etc.),
dentro de estabelecimentos, disponibilidade de álcool em
gel (70%) ou outros produtos adequados para higienização
das mãos.

Parágrafo único. A disposição contida no caput não
impede sejam as equipes da FECOV integradas por
profissionais de outras áreas de conhecimento, conforme a
disponibilidade de cargos públicos e de servidores efetivos
ou comissionados do Poder Executivo Municipal ou de
servidores efetivos ou comissionados ou funcionários
públicos de outros órgãos ou entidades do Poder Executivo
Estadual e/ou Federal, mediante parcerias estratégicas,
especialmente os membros da Companhia Independente da
Polícia Militar do Maranhão, baseada no Município, bem
como eventuais solicitação de colaboração da guarnição do
Corpo de Bombeiros Militares, sediado em Pinheiro/MA.

Art. 6º. A Secretaria Municipal do Planejamento e Finanças
(SEMPF) deverá priorizar o atendimento de demanda para a

execução dos trabalhos pela FECOV, mediante estudos para
a abertura de créditos suplementares para as unidades
envolvidas, visando o reforço de dotação constante na Lei
Orçamentária, com remanejamento de dotações
orçamentárias anuladas, parcial ou totalmente, de outros
órgãos ou entidades do Poder Executivo do Município,
quando necessário.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRINZAL,
NO ESTADO DO MARANHÃO, EM 10 DE MARÇO DE

2021.

AMAURY SANTOS ALMEIDA

Prefeito do Município de Mirinzal

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRINZAL - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTE DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO: 

http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 9ea6174500575de8d181db0753908ed2effa2492

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QRCODE AO LADO

http://www.tcpdf.org

	DECRETO Nº 17, DE 10 DE MARÇO DE 2021

