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o contato for necessario entre entregador e clientei orlHlfer sobre o
distanciamento. Higienizar o veiculo de entrega dos pibduttis WBllaillbUlu” O
Embalagem, bolsas e caixas usadas para o transporte de nlimentnc Hpvnn

higienizadas freqiiente e adequadamente. \

OUTRAS RECOMENDACOES: Reforpar o cuidado dpÿWranf#
traballio quanto a utilizapao de alcool ou outra substancia inflaraavei
proximo a ambientescom incidSncia de calor como fogoes, fomos e qualquer
outros que possam causar chamas em geral, se houver. O nao cumprimento
do estabelecido em protocoloserao nocivas de notificapao e sanpoes segundo
termo de pcrmissao. Em caso de duvidas sobre as orientapoes citadas
procurar a equipe de gestao do mercado publico. Estamos passando por
grandes mudanpas, mas temos certeza que venceremos este momento juntos
comfeeotimismo.

cconforme o protocolo. Afastamento das pessoas pertencentes ao grupo de
risco (portadores de doenpas cronicas) com mais de 65 anos e gestantes.
Realizapao de medipao da temperatura utilizando termometro digital
infravennelho, nas vias de acesso do mercado. Em caso de febre (37,5°C)
e/ou sintomas respiratdrios manter isolamento e encaminhar imediatamente
aos servipos de saude. Cumprir os requisitos de Boas Praticas de alimentos
conforme resolupao RDC n° 216/2004 pelaANV1SA. Se as Boas Praticas de
Fabricapao e Manipulapao tiverem sendo fielmente seguidas, o risco de que
um alimento seja veiculo para transmissao do Covid-19, mesmo que ainda ao
baja evidencias de Iransmissao por meio de alimentos, serd menor.
Obrigatorio que todos os funcionarios, permissionarios e clientes utilizem
mascaras faciais durante o traballio com o intuito de proteger asi mesmo e as
pessoas que passarao pelo atendimento. Reforpar a rotina de higienizapao e
limpeza dos boxes, equipamentos e materials de toque, diariamente. As
maquinas de pagamento com eartao devem ser envelopadas com filme
plastico e higienizadas com dicool 70% a cada uso. Caso o pagamentos seja
feito em dinheiro deve se colocar o troco dentro de saco pldstico para nao
haver contato fisico. Evitar aglomerapdes. Permanecer 1 pessoa a cada 12m
dentro do Box. Restringir o ndmero de pessoas dentro do Box,no maximo 2
pessoas ,incluindoo proprietario.

EQUIPAMENTOS DE PROT.ECAO INDIVIDUAL,: Obrigatorio uso do
equipamento de Protepao individual a todos os funcionarios,
permissiondrios, clientes, fornecedores. As mascaras sao eficazes somente
quaudo usadas em combinapao com a limpeza freqiiente das maos com agua

: e sabao. Ou higienizadas com dlcool em gel 70%. A mascara e de uso
individual. Devem ser bem ajustadas ao rosto e cobrir totalmente a
boca,nariz, sem deixar espapos nas laterals. Orientar a troca da mdscara a
cada 3 horas. Lavar a mdscara diariamente. Antes de retirar a mascara, lavar
as maos, remover a mascara cuidadosamente pela parte de tras, presa as
orelhas ou cabepa, de modo a nao tocar a parte frontal da mdscara. Descartar
ou guardar as mascaras em local adequado.

CONDICOES SANITARIAS: Implementar rotina de higienizapao e
limpeza de equipamentos,materiais de toque vdrias vezes aodia com o uso de
cronograma de limpeza dos setores . Cada permissionario devera manter
alcool 70°C a disposipao dos clientes no balcao de atendimento e outro pra
uso pessoal. A utilizapao de luvas nao e obrigatoria e quando usada, realizar
troca apos a realizapao de atividades nao relacionadas com alimentos. O uso
das luvas nao substitui. a lavagem freqiiente das maos. Limpezae desinfecpao
de superficies e locais de contato freqiiente de maos como balcoes, mesas,
balanpas, maquinas, antes da comercializapao, durante a apos
funcionamento. Lavar as maos com freqiiencia com agua e Sabao pelo monos
20 segundos. Evitar tocar nos olhos, nariz, boca com as maos nao lavadas.
Dessa maneira pode-se evitar que as maos estejam contaminadas e possam
transmitir o virus para os olhos, nariz. ou boca, deixando-o doente. Evitar
falar em excesso, tocar no rosto, nariz, boca, olhos, durante as horas
trabalhadas. Obrigatdrio o uso de recipientes individuals para consumo de
agua. Evitar contato de reservatorios pessoais com tomeiras e outros— dispositivos de abastecimento de agua potavel. Intensificar a freqiiencia de

/ ' limpeza de recipientes como galoes de agua mineral, bebedouros. Em caso de
existencia de “tomeira a jato” de bebedouros, estes deverao ser substituidas
por “tomeiras vdivulas copo”, evitando assim o contato direto da boca com
esses dispositivos. Para quern comercializa refeipoes reforpar a higienizapao
de pratos, colheres, copos e talheres alem das embalagens. Atendimento de
01 cliente por vez em lanchonetes, cafezeiras, mantendo distanciamento
entre permissionarios e clientes. Evitar falar enquanto manipula oalimentoe
quando servir refeipao minimizar qualquer tipo de contato. Disposipao de
cartazes que instmira clientes e funcionarios sobre as normas de protepao em
vigencia no local. Manter banheiros limpos e abastecidos com papel
higiSnico. Os lavatorios de maos devem estar abastecidos com sabao liquido,
lixeiras acionadas de pedal. Ap6s o tumo, higienizar atraves de pulverizapao
todos ossetores do mercado.
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SECRETARIA DA SEGURANÿA E CIDADANIA

EXTRATO BE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS.
PROCESSO SPU N" P120892/2020. ADESAO (CARONA) N° 021/2020 -
SESEC. O Secretario da Seguranpa e Cidadania de Sobral/CE comunica a ,
Adesao (CARONA) a Ata de RegistTO de Prepos N“ 003/2019, oriunda do
Pregao Presencial N° 004/2019, da Prefeitura Municipal de Pilar-PB.
OBJETO: Prestapao dos servipos de implantapao, intermediapao e
administrapao de um sistema informatizado e integrado, com utilizapao de
eartao magnetico ou micro processado de gerenciamento para manutenpao
preventiva e corretiva (mecanica em geral, eietricidade, funilaria, pintura,
incluindo aquisipao de pepas de reposipao) dos automoveis cie passeios, vans
e onibus e maquinas que compoem a frota da Secretaria da Seguranpa e
Cidadania da Prefeitura Municipal de Sobral - CE CONTRATADA: NEO
CONSULTOR1A EADMINISTRACAO DEBENEFICIOS EIRELI, pessoa
juridica inscrita no CNPJ sob N° 25.165.749/0001-10, vencedora no
Processo Licitatdrio original. VALOR GLOBAL: R$ 298.500,00 (Duzentos
e noventa e oito mil e quinhentos reais). DOTACAO ORCAMENTARIA:
04.01.04.1 22.0064.2040.339 03900.1.001.0000.00.; 04.01.04.1
22.0064.2040.33903900.1.630.0 000.00; 04.01.04.122.00 ,
65.2152.33903900.1.001. 0000.00. Sobral-Ceara, 24 de julho de 2020. (
HOMOLOGACAO: Francisco ErlanioMatoso deAlmeida -SECRETARIO \
DASEGURANCAE CIDADANIA. J

SECRETARIA DOS DIREXTOS HUMANOS,

HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

PORTARIAN” 05/2020 - SEDHAS - ESTABELECE CRITERIOS PARA
A CONCESSAO DA GRATIFICACAO DE DESEMPENHO DE
PO.LITICAS SOC1A.IS - GDPS O Secretario dos Direitos Humanos,
Habitapao e Assistencia Social do Municlpio de Sobral, no uso das suas
atribuipoes legais que lhe conferem o art. 68 daLei Organica doMuniclpiode
Sobral e, CONSIDERANDO o que dispoe a Lei Municipal n° 1689, de 17 de
novembro de 2017,que criao cargo deAnalista de Politicas Publicas Sociais;
CONSIDERANDO a publicapao do Decreto n° 2.214, de 16 de maio de
2019, que estabelece criterios gerais para concessao das Gratificapdes de
Desempenho no ambito do Poder Executivo Municipal, e o Decreto
Municipal n° 2244, de 17 de julho de 2019 que estabelece os criterios gerais
para a concessao da Gratificapao de Desempenho de Politicas Sociais -
GDPS, prevista na lei de criapao da carreira; CONSIDERANDO a
publicapao do Decpeto n° 2.475, de 22 de julho de 2020, dispoe sobre as
avaliapoes referentes a produtividade regulamentadas pelo Decretos n° 2.213
e 2.214, de 16 de maio de 2019, durante o ano de 2020. RESOLVE Art. 1° -
Aprovar, na forma disciplinada nesta Portaria, no ambito da Secretaria dos
Direitos Humanos, Habitapao e Assistencia Social do Municlpio de Sobral,
os criterios para a concessao da Gratificapao de Desempenho de Politicas
Sociais - GDPS, de que trata a Lei Municipal n° 1689, de 17 de novembro de
2017, o Decreto Municipal n° 2214, de 16 de maio de 2019 e o Decreto
Municipal n° 2244,1 de 17 de julho de 2019. Art. 2° - A Gratificapao de
Desempenho de Politicas Sociais - GDPS tem por fmalidade identificar
pontos fortes e oportunidades de melhoria no desempenho dos servidores,
visando: I- Implementapao deapoes adequadas; II- Dotar os gestores de uma
fen-amenta que possibilite o gerenciamento e o desenvolvimento de suas
equipes; III - Promover a comunicapao e interapao entre a instituipao. os
gestores e demaisi servidores com reiapao aos resultados esperados,
permitindo o acompanhamento de desempenho; IV - Subsidiar, com
informapoes relevantes, outros subsistemas de Recursos Humanos, como
Suprimentos, desenvolvimento e Gestao da Carreira; V - Elevar o
comprometimento dos gestores e servidores do orgao/entidade; VI - Garantir
odesenvolvimento do potencial doservidor, sua fomiapao, a identificapao da
necessidade de capacitapao e seu aperfeipoamento Profissional; VII -
Subsidiar a avaliapao do estagio probatorio. Art. 3° - A Gratificapao de
Desempenho de Politicas Sociais - GDPS sera concedida, na forma da
legislapaovigente,aosocupantes dos cargos deAnalista de Politicas Pdblicas
Sociais, integrantes da carreira de Especialista emPoliticasPublicas Sociais,

SAUDE DOS FUNCIONARIOS: Reforpar o treinamento dos trabalhadpres
sobre a correta higienizapao dos EPI'S e o manejo dos residuos. Realizar
diariamente a medipao da temperatura utilizando termometro digital
infravermellio. Incentivar que os fimcion&rios comuniquem imediatamente
aos responsaveis em caso de febre /ou sintomas respiratorios. As medidas de
isolamento devemser tomadaso quanto antes.

FORNECEDORES: Orienta-los sobre a utilizapao correta dos equipamentos
de protepao individual, tanto do motorista quanto de seus ftmeionirios.
Orientd-los sobre a pratica de higiene pessoal e do transporte utilizado.
Necess&ria higienizapao de todos os produtos recebidos de fornecedores bem
como os locais onde serao acondionadas.

SERVT0OS DE ENTREGA: Neste tipo de servipo devem ser observadas as
boas praticas de manipulapao de alimentos, de forma que sejam adotados
cuidados basicos visando garantir a seguranpa sanitaria do produto. Quando


