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DECRETO No 038, DE 02 DE MARÇO DE 2022.

DECLARA ESTADO DE EMERGÊNCIA DA
SAÚDE PÚBLICA MT]NICIPAL EM RAZÃO DE
INCÊNDIO OCORRIDO NESTA DATA NA
rauÁcra rÚnr-rca MIII\ECrPAr.-

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARÃO, no uso de suas atribuições legais, e

em confoÍmidade com a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a ocorrência de inocência de grandes proporções ocorrido nesta
data que atingiu a Farnrácia Municipal:

CONSIDERAIYDO a imperiosa necessidade de aquisição imediata de medicamento e

rnóveis;

CONSIDERANDO a necessidade de uma força tarefa dos servidores públicos
municipais par,a a reorganização dc serviço e das instalações fisicas;

DECRETA:

Aú. 10 - Declara-se "Situação de Emergência", pelo prazo de 30 (trinta) dias,
a saúde pública do município de Jaguarão, em razão de incêndio ocorrido na Farmácia
Municipal.

Art. 2". Fica autorizada a mobilização de todos os setores da Prefeitura
Municipal de Jaguarão para atuarem, sob a coordenação do Gabinete do Vice-Prefeito, nas

ações de reabilitação e reconstrução das instalações fisicas e serviços da Farmácia Municipal.

Árt.3"" Ficam convocados os sen'idares da saúde do rurunicípio de Jaguarão
para trabalhar em dois turnos, mediante designação específica, com o objetivo de restabelecer

as atividades da Farmlícia Pública Municipal, enquanto perdurar a "Situação de Emergência".

Parágrafo Primeiro. Fica autorizada a convocação de servidores em ferias.

Parágrafo Segundo. Fica autorizadaaconvocação de servidoras em licença-
maternidade, desde que ultrapassado os 120 dias do nascimento, conforme previsão

constitucional, e mediante arfiorização expressa do servidor e compensação futura.

Art. 40 - Fica autorizada a contratâção emergencial de empresas, a locação
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de imóvel, a §@pra emetgerwial e compra direta de medicasnentns rc regular
funcionamento dos serviços e fornecimento de medicamento aos

Municipal.
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Art 5". Este Decreto entra em vigor rradata da sua publicação.

Jaguarão, 02 de março de2022.

Marcel
Prefeito

Registra-se e
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ONLINE R5
Polícia
Civil RS

Registro de Ocorrência Protocolo2022 0302 4309 672

Atenção. Documento para conferência de dados, sem validade legal,Aguarde retomo da

Delegacia Online para saber sê o sêu registro foi deferido. Para consultar seu protocolo você

pode utilizar o QR Code ao lado.

Dados do comunicante

Favio ilarcel Telis Gor*zalez

Pai I Mãe: Teresa Gonzalez R de Teli/Dionecir Telis Freire

RG: 7090513271 RS C?F: 721.315.60044

Data de nascimento: 25Í45í1974 Sexo: Masculino

Nacionalidade: Brasíleiro

Celular: (53) 9915518ü5 Telefone: (53) 3261-2633

E-mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@gmait.com

Gênero: Masculino

Endereço do conrunieante

Au. ?7 de Janeiro, 422, Bairra CENTRO

S6300 000, Jaguarão, RS

Vítimas

. Prefeitura ilunicipal de Jaguarão

CNPJ: 88-41 4.552rS0S1 -97

Celular: (51)915$1805 Telefone: (53)3261-2633

E-mail: gabinetedoprefeito.jaguarao@grnail.com

A vítima está ciente de que está sendo incluÍda neste registro? Slm

Endereço

27 de Janeiro,422

96300 000, Jaguarão, RS
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Descreva o Ho

Narra a ccorrência de incêndio na farmácia municipal ocorrido na data de hoje, queimanda grande quantidade de

medicamento, inclusive de ordem judicial, além de móveis, equipamentos e documentos.
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