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SÚMULA: Dispõe sobre medidas para enfrentamento
da calamidade de saúde pública e estado de emergência
decorrentes do novo coronavirus (COVID-19) e dá
outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Comélio Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZSABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte.

Art. 1°- Fica o Executivo Municipal autorizado, em caráter excepcional

e temporário, pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis de acordo com a necessidade, para

o enfrentamento do estado de emergência em saúde pública no Município de Comélio Procópio,

remanejar de oficio servidores públicos da Administração Pública Municipal Direta e

Autárquica para outras Secretarias que desempenham atividades essenciais no controle da

calamidade pública resultante da pandemia ocasionada pelo coronavirus (COVID 19).

§  1°- Os servidores públicos remanejados terão, automática e
temporariamente, ampliadas suas atribuições do cargo público que ocupam, podendo
desempenhar todas as atividades ao qual forem designados no local de destino.

§ T- O remanejamento não implicará em alteração da remuneração do
servidor e será computado como de efetivo exercício no cargo de origem.

§ 3®- O remanejamento referido nesta lei não implicará em desvio de
função.

Art. 2®. Esta lei vigorará enquanto perdurar o estado de calamidade e
emergência de saúde no Município de Comélio Procópio em decorrência do novo coronavirus
(COVID-19) responsável pela pandemia.
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revogando-se as disposiç"i;r;;;7contrário. " ™ publicação,

Gabinete do Prefeito, 02 de junho de 2020.
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Amin José Hannouche

Prefeito

Cláudio Trombini Bernardo
Procurador Geral do Município
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Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

sr. "T"'•
íãíí" '■ ^
essenciais no contml h outras Secretarias que desempenham atividadescoronavIs (CO~^ --nada pe,o

vida e à saúde T ^ ' princípios e os constitucionais direitos ávida e a saúde, deve-se sempre prestigiar os direitos à vida (artigo 5", caput) e à saúde /art
sujrema'" ^"P"" "'P''""" pública é a lei
assumido o ^ é de se ressaltar que a Administração Municipal temassumido o firme compromisso de atuar preventivamente em todas as áreas capaLs de
minimizar os impactos da pandemia de COVID-19 a fim de resguardar os direitos
coiistitucionais a vida e à saúde da população, conforme artigos 5°, caput, 6° caput da
adm n t'^r ^ n to™r algumas medidasadministrativas para suprir a demanda exigida.

Nesse contexto, e diante do elevado número de casos de COVID 19 iá
confirmados e suspeitos no Município de Coraéiio Procópio é que emerge a necessidade de s,
fazer o remanejamento de servidores de modo a aparelhar o Sistema Municipal de Saúde para o
enfrentamento dessa batalha.

Assim, muito embora a existência de possibilidade de decretação de medidas
excepcionais para controle da pandemia de Coronavirus, dentro da seara de competência do
Município, conforme o artigo 3° da Lei Federal n° 13,979/2020, encaminha-se o presente
projeto com o intuito de proporcionar melhor atendimento à população, pelo que contamos com
sua aprovação unânime.

Atenciosamente

Amín José Hannouche

Prefeito Municipal

301, ÇQrnèllo Procópio - PR. 8630o-ooo


