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PORTARIA Nº 050/2020 

DE 03 DE JULHO DE 2020 
 

 
 

CONSIDERANDO a necessidade de formalizar os procedimentos e regras para  

fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito do 

Instituto de Previdência do Município de Barretos, de modo a preservar a saúde 

de todos os servidores inativos e servidores deste IPMB; 

 

CONSIDERANDO que, em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo novo coronavírus 

(COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional – ESPII, o mais alto nível de alerta da Organização, conforme 

previsto no Regulamento Sanitário Internacional e que, em 11 de março de 

2020, a COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia; 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

coronavírus (2019-nCoV) pelo Ministério da Saúde (Portaria no 188/GM/MS); 

 

CONSIDERANDO que de acordo com o Protocolo de Tratamento do Novo 

Coronavírus (2019-nCov) do Ministério da Saúde, a transmissibilidade dos 

pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 07 a 14 dias após o início 

dos sintomas, mas que dados preliminares sugerem que a transmissão possa 

ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas; 

 

CONSIDERANDO que diversos órgãos públicos adotaram medidas para 

controle da transmissão da doença em seus respectivos âmbitos de atuação, 

como o Senado Federal por meio do Ato do Presidente no 02/2020; a Câmara 

dos Deputados, por meio do Ato da Mesa n° 118, de 11 de março de 2020; o 

Tribunal Superior do Trabalho, por meio do Ato GDGSET.GP. n° 110, de 10 de 
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março de 2020; e o Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio de 

comunicação oficial de sua Presidência; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de formalizar os procedimentos e regras para 

fins de prevenção à infecção e à propagação do COVID-19 no âmbito do IPMB 

Barretos, de modo a preservar a saúde de todos que frequentam o IPMB. 

 

DETERMINA: 

 

Art. 1° - Este Ato dispõe sobre os procedimentos e regras para fins de 

prevenção à infecção e à propagação do COVID-19, no âmbito do Instituto de 

Previdência do Município de Barretos. 

 

§1° - As medidas de que trata este Ato vigorarão até 13 de Setembro de 2020, 

podendo ser prorrogadas, sem prejuízo de decisão em sentido contrário da 

Diretoria deste IPMB. 

 

Art. 2° - Fica suspenso pelo prazo disposto no §1º do Artigo 1º o 

Recadastramento (Prova de Vida) e realização das perícias médicas dos 

Segurados afastados por Auxílio Doença e Auxílio Acidente pelo Instituto de 

Previdência do Município de Barretos,  

 

Art. 3° - As ações ou omissões que violem o disposto neste Ato sujeitam o 

autor a sanções penais, civis, éticas e administrativas. 

 

Art. 5° – Esta portaria entra em vigor em 15 de Julho de 2020. 

 

Registre-se, afixando-se no local público do costume para ciência. 

 

Barretos, 03 de Julho de 2020 

 

NILTON VIEIRA 
DIRETOR PRESIDENTE IPMB 


