ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2020

ATO N o 03/2020

Dispõ e sobre medidas de prevenção relativas ao
COVID-19 e postergação da suspensão do PSS até
dia 30 de maio 2020.

A Comi ssão do Processo Seletivo Simplifi cado criada pelo Muni cípio d e
Lag arto através de Portaria para contrat ação tempor ária e formação de cad astro
reserva de profi ssionai s que atendam aos i nteresses do Muni cípio de Lagarto e suas
Secretarias, em exer cício e usando d e suas atribuições legai s e regim entai s, e:

CONSIDERANDO, que houve registro de novos caso de COVI D-19 no
Municí pio de Lagarto;
CONSIDERANDO, que no âmbito do Estado de Sergipe os caso s
aumentar am aind a mai s, inclusive com m ortes, tendo o Governo do E stado editado
decreto 40.588 revogando decretos anteriores que flexibiliza atividades comerci ais,
imobiliárias, escritórios d e arquit etura e engenharia, con cessi onárias, lojas de
tecido s e armarinhos, lojas de cosm ético e perfumaria, lojas de móvei s, colchões e
eletrodom ésti cos, de produt os de cl imatização, livrarias e pap elarias;
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CONSIDERANDO, as medidas que foram estabelecidas pelo Governo d o
Estado de Sergipe através dos Decr etos Nº 40.563, de 20 de março de 2020
combinad o com 40.560, de 16 de março de 2020, com prazos de prorrogação da
vigênci a por meio do Decr eto 40.587 de 23 de abril de 2020, que dentre outr as
suspensões

det ermina

a

não

aglom erações

de

pessoas,

fechamento

de

estabeleciment os comerciai s e industrias não essenci ais, igrejas e templos, hotéis,
shoppin gs, escol as e faculdades;
CONSIDERANDO, a análi se feit a pel o cientista Mig uel Nicol eli s,
coorden ador do Comitê Científi co do Consórcio Nordeste, que demonstrou enorme
preocup ação com medidas de relaxamento que podem causar um aum ento do núm ero
de casos da doença;
CONSIDERANDO, a capacidade da rede hospit alar públi ca e privada, e
que neste m omento tem -se ap enas 85 l eitos de UTI e 223 l eitos de enfermaria, p ara
todo o Estado, quadro insufici ente para todo o Estado.

RESOLVE, manter a suspençã o dos PSS - Processos Sel etivos
Simplificados em aberto s, bem como, a divulgação dos editai s da Secretaria de
Educaçã o e do Município de Lagarto até o dia 30 de maio de 2020, momento em
que serã o divulgado s os novo s prazo s/calendário.

Lagarto, 04 de maio de 2020.

Victor Ribei ro Barreto
President e da Comissão do PSS/01/2020
M at. 6. 517
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