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São José do Belmonte, 31 de março de 2020. 

 

 

 

Ofício GVE nº: 28/2020  

 

A sua Excelência o Senhor 

Romonilson Mariano de Moura 

Prefeito Municipal de São José do Belmonte 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

CONSIDERANDO, os avanços da pandemia do COVID-19 

(Coronavirus) e os recentes protocolos emitidos pela 

Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde e 

pela Secretaria Estadual de Saúde. 

CONSIDERANDO, o disposto no art. 3 da Lei Federal nº 13.979, 

de 06 de fevereiro de 2020; 

CONSIDERANDO, o disposto na Portaria nº 356, de 11 de março 

de março de 2020, do Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO, a necessidade de adoção de medidas imediatas 

visando o combate a propagação do vírus em resposta a 

emergência de saúde publica prevista no art. 3º da Lei 

Federal 13.979, de 06 de fevereiro 2020; 

CONSIDERANDO, a responsabilidade da Prefeitura em resguardar 

a saúde de toda a população que acessa os inúmeros serviços 

e eventos disponibilizados pelo município; 

CONSIDERANDO, o compromisso da Prefeitura em evitar e não 

contribuir com qualquer forma para propagação da infecção e 

transmissão local da doença; 

CONSIDERANDO, o efeito devastador que o caos econômico pode 

provocar aos diversos setores da sociedade, inclusive aos 

mais necessitados; 

CONSIDERANDO, a mudança no quadro de saúde no país, após o 

reconhecimento da pandemia pela Organização Mundial de 

Saúde; 

CONSIDERANDO, as disposições já expedidas nos decretos 

municipais sobre a prevenção da propagação do COVID-19; 

 

Como membro do Legislativo Municipal, Sugiro, através deste 

oficio, a adoção pelo poder público municipal das medidas 

abaixo, com escopo a minimizar os impactos sociais e 

econômicos frente a pandemia do novo CORONAVISUS (COVID-19): 

1- Cadastramento de profissionais autônomos, ambulantes e 

feirantes no SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) 

a fim de proporcionar a estes profissionais o 



 
 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE 

GABINETE DO VEREADOR EVANDRO GONÇALVES 

 

 
recebimento de benefícios eventuais do município e 

orientar aqueles que poderão receber a ajuda financeira 

da união. 

2- Distribuição de alimentação para os alunos da educação 

básica, mesmo fora do ambiente escolar, durante o 

período de suspensão das aulas conforme o Projeto de 

Lei 786/2020 aprovado pela câmara dos deputados em 

sessão no dia 25/03/2020. Havendo mais de um aluno na 

residência será fornecida uma cesta básica compatível 

com a necessidade de alimentação de quantos forem os 

alunos residentes no local. O que será avaliado pela 

nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, para 

garantir que os alimentos adquiridos para a merenda 

escolar não se estraguem e possam cumprir com seu papel 

social. 

3- Doação de cestas básicas pela secretaria Municipal de 

Ação Social para todas as famílias cadastradas no 

sistema Cadúnico, bem como as famílias classificadas 

como baixa renda. 

4- Antecipar o pagamento da primeira parcela do 13º salário 

dos servidores municipais ativos e inativos, até o dia 

31/05/2020. 

5- Pagamento imediato do PMAQ aos funcionários da 

secretaria Municipal de Saúde, fazendo jus ao 

recebimento conforme a Lei nº 1568 de 22 de março de 

2019 que previa o pagamento no mês de janeiro. 

6- Alteração do prazo de vencimento do IPTU para o mês de 

Dezembro de 2020 (tanto da cota única quanto para quem 

optou pelo parcelamento). 

7- Alteração do prazo de vencimento das parcelas do ISS 

Fixo, ISS Variável, dos tributos municipais inseridos 

no Simples Nacional para começarem a ser pagos a partir 

do mês de Novembro de 2020. 

8- Suspensão de cobrança de ISS Fixo e do IPTU para pessoas 

acima de 60 anos; 

9- Suspensão por 180 dias das despesas orçamentárias com 

publicidade, executando-se aquelas que sejam de 

conscientização e informação sobre a pandemia do COVID-

19; 

10- Suspensão por 120 dias de taxa de iluminação 

publica; 
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11- Suspensão de protestos e negativação dos 

contribuintes em cadastro de restrição ao credito, pelo 

prazo de 90 dias a contar da publicação do Decreto; 

12- Negociar com as empresas COMPESA e CELPE a 

suspensão da cobrança da conta de água e luz, pelo 

período de 60 dias, dos usuários que possuem tarifa 

social. 

13- As multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização 

da administração publicam poderão ser pagas até 31 de 

Dezembro de 2020. 

14- Emissão de certidão com efeitos de negativa de 

débitos municipais, para contribuintes inscritos no 

cadastro municipal pelo prazo de 90 dias a contar do 

prazo da publicação do decreto. 

15- Fluxo de informações, orientações e documentos 

oficiais que possibilitem a população a conhecer da 

capacidade instalada que o nossos hospitais possuem 

para o combate ao covid-19; 

16- Criação de um comitê civil composto por diversos 

setores da sociedade para auxiliar ao combate ao covid-

19; 

17- Estabelecimento de uma central de voluntariado 

para profissionais da área de saúde; 

18- Pagamento imediato a todos os servidores da área 

de saúde, do adicional de periculosidade.  

 

 

 

 

Evandro Gonçalves 

Vereador 
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