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Este plano de trabalho visa orientar os servidores públicos municipais sobre as
novas adequações de atendimento e funcionamento dos setores vinculados a Secretaria
de Finanças e Administração no âmbito Municipal, no periodo de Estado de Calamidade
Pública e situação de emergência em saúde pública em decorrência da pandemia do
coronavirus (COVID—19).
As medidas adotadas levam em consideração as determinações e recomendações
do Governo Federal, Estadual e Municipal.
Assim, são elencadas providências na perspectiva de contribuir de fato, no
enfrentamento e superação da pandemia do coronavirus (COVID-19), de forma a garantir

que as medidas adotadas pelo Poder Público na atual crise assegurem a saúde e bemestar a todos os colaboradores, com orientações constantes de prevenção e higienização
de ambientes nas unidades administrativas.
Secretaria Municipal de Finanças e Administração, em conformidade com as
determinações do Poder Executivo Municipal e com parceria com as demais unidades
A

administrativas, preocupada com o bem estar de todos, assume o papel de disseminadora
de informações e orientações de prevenção com vistas a combater o coronavirus. Com a
crise, a Secretaria por meio de seus setores adotou medidas priorizando a saúde dos
profissionais, valorizando a vida dos colaboradores com responsabilidade.
Os serviços prestados pela Secretaria de Finanças e Administração são essenciais
para garantia de direitos fundamentais já que boa parte da população faz parte do quadro
efetivo de servidores do município e a secretaria precisa manter os salários dos servidores
em dias, para que não falte alimentação e produtos de higiene, enquanto perdura a crise,
Contudo, é preciso fazer algumas ponderações sobre as condições de funcionamento dos
equipamentos e serviços da referida secretaria em um contexto de pandemia em que há a

necessidade sanitária de isolamento social e demais medidas de restrição de
funcionamento e mobilidade de indivíduos.
Este plano de trabalho tem o objetivo de orientar servidores, colaboradores e gestores
municipais sobre a necessidade de restrição/redução temporária de atendimento de alguns

adaptação de prestação remota de serviços, bem como a mínima exposição
dos servidores para a prestação presencial de serviços. Ao funcionamento necessário dos
serviços essenciais, emergenciais e excepcionais, os servidores e gestores municipais
serviços, com a
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devem seguir a risca as normas elencadas nos Decretos Municipais nº 011/2020 e
014/2020 do Poder Executivo em concordância com o Decreto Estadual nº 33.519,
valorizando e protegendo a vida do capital humano, zelando pela saúde e integridade física
dos servidores públicos e toda a população, em meio à crise de saúde acometida por todos
os brasileiros.
Com a pandemia do coronavirus, o trabalho remoto e regime de escala em dias de

revezamento está resguardada pelo artigo 2º do Decreto nº 023/2020 e portaria nº
003/2020, instituído no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e Administração e deve

ser disponibilizado em larga escala para proteção de todos os envolvidos, bem como para
andamento básico dos processos de trabalho via despacho eletrônico de processos,
manutenção de sistemas de informação, atendimentos ou orientações por telefone e
aplicativos de internetjunto a população.
Considerando as determinações,

recomendações e orientações do Governo

Federal, Estadual e Municipal, compreendendo a importância de garantir a continuidade da
oferta de serviços e atividades essenciais do Setor de Tributos e Arrecadação do Municipio
de Jaguaretama:

.

adequação de ofertas de serviços quanto ao recolhimento de taxas e
impostos municipais e todo atendimento voltado a arrecadação municipal, considerando as
demandas locais da população em risco social a contágio do coronavirus, e visando a
segurança de contribuintes e profissionais do setor;

.

suspenso temporariamente atendimento presencial, seguindo as devidas
recomendações referente ao distanciamento social e isolamento social como prevenção ao
contágio, o que trouxe prejuizo financeiro ao Município com a queda constante da Receita
Própria do Município;

.

a fim

suspenso e prorrogado prazo de pagamento de taxas e impostos municipais,
de evitar circulação de contribuintes nos bancos credenciados ao recebimento dos

impostos municipais;

.

para amenizar o prejuízo na arrecadação de taxas e impostos para posterior
utilização na aquisição de insumos para conservação e manutenção da vida humana, o
atendimento aos contribuintes ficou condicionado ao regime de trabalho remoto e
revezamento dos profissionais no setor, resguardados com uso de itens de proteção ao
contágio e ambiente higienizado ao cumprimento dos serviços necessários, a fim de evitar
qualquer dano a saúde dos profissionais do setor de Tributos e Arrecadação Municipal.

.

adoção do trabalho em regime de escala em dias de revezamento para o
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Setor Tributário e Arrecadação e o Setor de Patrimônio;

Ações para todos os setores no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças e
Administração:

.

intensificação do uso de tecnologias para o atendimento remoto, visando
evitar aglomerações nos setores de atendimento ao público, além de apoiar o isolamento
social, com implantação de mais 01 (um) canal de atendimento remoto a população;
cancelamento imediato de todas as atividades coletivas presenciais, tais
como: reuniões, capacitações, treinamentos, palestras e qualquer outra atividade de gere
aglomerações de pessoas,
-

.

dispensa quando for o caso, de funcionário ou prestador de serviços das
atividades de trabalho que apresentar febre ou quaisquer sintomas respiratórios (tosse
seca, dorde garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento
das asas nasais) ou que tenha retornado de viagem internacional, nos últimos dez dias
(desde que devidamente comprovadas as situações supracitadas);
também serão dispensados das atividades de trabalho todos os funcionários
que se enquadram no Grupo de Risco ao COVID-19, gestantes e portadores de doenças
crônicas (não ha servidores com faixa etária acima de 60 anos lotado na Secretaria de
Finanças e Administração);

.

obrigatoriedade da higienização do ambiente de trabalho durante todo o
período em que permanecer a pandemia do COVID—19;

.

obrigatoriedade do uso de itens de proteção para os servidores na entrada e
na saida do ambiente de trabalho durante todo o período em que permanecer a pandemia
do COVID-19;

.

os setores de Tributos e Arrecadação Municipal e o Setor de Controle de
Bens Patrimoniais ficará com o funcionamento interno na sede da Secretaria Municipal de
Finanças e Administração e com atendimento ao público apenas em situações urgentes,
onde haja o perecimento do direito do cidadão, mediante escala de revezamento,
determinado em comum acordo entre os profissionais do setor e a chefia imediata;

'

os setores de Contabilidade e Recursos Humanos da Secretaria de Finanças
e Administração contarão com o funcionamento intemo dando suporte aos demais setores e
Iaborando nos serviços emergenciais financeiros
reoolhimento de encargos sociais

e

e administrativos para atender prazos legais quanto ao

envio de informações contábeis, tinanoeiras e administrativas aos
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órgãos competentes por meio de sistemas de infomações a distância. Estes setores realizarão
atendimento ao publico

apenas em situações urgentes e de forma controlada, mantendo o
distanciamento e protegidos com máscaras e com uso de álcool em gel;

.

adoção de uma Central Telefônica/Watsapp para o acompanhamento de
repasse de informações e atendimento virtual, em virtude de haver uma grande demanda
de serviços em todos os setores da Secretaria de Finanças e Administração, como pedido
de férias, pedido de aposentadorias e outros serviços do Departamento Pessoal e setores
afins;

.

prioridade ao trabalho remoto para evitar aumento de contaminação e recontaminação;
sensibilizar a população em geral com uso adequado de itens de proteção e
.
as medidas a serem adotadas por todos;
uso de redes sociais como facebook, grupos de whatsapp e outras
ferramentas tecnológicas que leve informações precisas sobre o enfrentamento e combate
ao coronavirus;
o

.

divulgação no site do municipio de Jaguaretama de informes e noticias sobre

.

antecipação de pagamento de salário com calendário de pagamento

o combate do COVID—19;

fracionada.

As metas alcançadas objetiva a produtividade exigida dos servidores conforme a

complexidade da demanda proposta pela chefia com o novo regime de trabalho remoto
instituído para suprir o necessário atendimento ao público interno e externo, obtendo
resultado satisfatório na pronta entrega da prestação de serviços a população por meio de

ferramentas tecnológicas, afim de resguardar o bem estar e saúde para todos.
Jaguaretama, 08 de abril de 2020.
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