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O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso
de suas atribuições legais previstas na Lei de Organização Administrativa – Lei Municipal nº
983/2017:
CONSIDERANDO que esta Administração Municipal, através do Decreto 406, de
27/03/2020, em estreita observância da Legislação Federal, define os serviços públicos e as
atividades essenciais e condutas que se aplicam às pessoas jurídicas de direito público
interno, federal, estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais.
CONSIDERANDO as recomendações e determinações dos Ministérios da Saúde e da
Agricultura, bem como dos Departamentos Estaduais e Municipais de Vigilância
Epidemiológica e Sanitária;
CONSIDERANDO que cabe aos Entes Federados e aos administrados, sendo
imprescindível a adoção de medidas preventivas, sem prejuízo do abastecimento alimentar
da população;
CONSIDERANDO a premente necessidade de reduzir ao máximo a aglomeração de
pessoas em um determinado espaço de colheita de alimentos, distribuindo os servidores em
espaços médios de 2 (dois) metros, obedecendo a distância e recomendações do OMS,
com o propósito da prevenção e da contenção de contaminação pelo corona vírus
(COVID-19); e,
CONSIDERANDO que compete à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento a monitorar, acompanhar e orientar sobre o calendário de Safra de Produção
do Agronegócio no Município de Teixeira de Freitas.
RESOLVE:
Art. 1°. Determinar que, em razão do Calendário de Safra e da necessidade de manutenção
de receitas às comunidades rurais deste Município, se mantém a essencialidade das
atividades agrícolas, com a doção pelos Produtores, de quaisquer porte, de medidas de
prevenção e conscientização, com objetivo de trazer o máximo de segurança em todas as
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operações que envolvem a contratação de pessoal e de serviços de colheita e transporte,
em todas as atividades agrícolas desenvolvidas neste Município, tais como: o café, Mamão,
Banana, Cacau, Urucun, Melancia, Cana de Açúcar, Silvicultura e outras possíveis culturas
do Agronegócio, e que costumam empregar mão de obra em larga escala.
§ único: Devem ser ofertadas ações e atitudes que impliquem em maior prevenção e
segurança e consciência em todos os processos, além de informações aos colaboradores
(funcionários) referente ao COVID19, que possam ser aplicadas também na prevenção
doméstica do contágio viral.
Art. 2º.
É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o
funcionamento de serviços públicos e privados de atividades essenciais, e de cargas de
qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à
população.
Art. 3°. Exige-se maiores cuidados a serem adotados no que se refere ao translado,
higienização do meio de transporte, deslocamento dos colaboradores, e tomada de
providências incisivas, para que todos os processos de prevenção sejam praticados,
minimizando em intensidade a possibilidade do risco de transmissão viral em todas as
atividades, sendo as seguintes medidas:
a) Os colaboradores a serem contratados sejam preferencialmente do próprio Município,
para que se evite o deslocamento intermunicipal;
b) Em período que precede a acolhida dos funcionários pelos meios de transporte, estes
(ônibus, micro-ônibus e congêneres) deverão ser higienizados de forma completa nas suas
dependências internas, sendo pulverizado produto químico adequado a ser definido para
higienização;
c) Fica obrigatório também ao higienizador, o uso de EPIs obrigatórios a serem definidos
(óculos, luvas e máscaras);
d) O processo de higienização, deverá ser efetuado sempre que ocorrer a entrada de
colaboradores para deslocamento, sendo assim, ocorrerá no início do dia (1ª higienização),
e ao final do dia antes da entrada para os colaboradores retornarem as suas residências (2ª
higienização);
§ único: Se por eventualidade, os meios de transportes a serem utilizados forem utilizados,
para efetuar mais de uma viagem ao dia, este deverão ser higienizados anteriormente à
entrada de novos colaboradores, quantas vezes isto se repetir.
Art. 4º. Em relação à entrada dos funcionários nos meios de transporte, e uso de máscaras
de proteção, mesmo sabendo da possibilidade da não indicação de uso de máscara para
cidadãos não acometidos por sintomas, é indicado o uso de máscaras durante todo o
percurso, desde a chegada no ponto até o desembarque no destino.
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§ único: Empregadores e motoristas somente devem autorizar o ingresso dos trabalhadores
nos veículos se estiverem com a máscara sobre o nariz e a boca, que só deverão ser
retiradas nas áreas específicas de trabalho, não permanecendo durante os períodos de
entrada ou após a saída do ônibus em aglomerações e sem o uso das mesmas.
Art. 5º. As máscaras deverão ser adquiridas pelos produtores, contudo se no mercado não
existirem em disponibilidade para aquisição, ou, acaso estejam sendo negociadas a preços
que tornem inviável sua aquisição, poderão ser confeccionadas em tecido apropriado,
todavia, não é admissível e muito menos recomendado que se negligencie com tão
importante providência.
Art. 6º. Em conjunto à obrigatoriedade de entrada e permanência no interior do ônibus com
máscaras de proteção, serão efetuadas pulverizações de álcool 70% em antebraços e mãos
de todos os colaboradores transportados, o que ocorrerá também ao desembarque do
transporte na chegada à propriedade, podendo ser efetuada esta pulverização pelo próprio
higienizador do ônibus.
Art.7º. Manter informação permanente, para que os colaboradores não se aglomerem,
mantendo distância mínima de até 2 (dois) metros, seja durante as atividades de colheita
bem como nos possíveis horários de alimentação;
Art. 8º. Deverá o contratante realizar constante conscientização dos colaboradores, de como
agir no deslocamento entre as partidas e chegadas, no local de trabalho, e em suas
residências, no convívio com seus familiares e amigos, para manter a prevenção e reduzir
possibilidades de transmissão em seus ambientes laborais e domésticos.
§ único: Em relação à admissão, realizar pré-seleção, para que sejam diminuídas as
possibilidades de contratação de possíveis colaboradores participantes de grupos de risco
(idosos, pessoas com doenças pré-existentes e outros), muito embora seja de
responsabilidade do próprio colaborador o informe de parte das informações, com o objetivo
de diminuir a circulação dos mais vulneráveis;
Art. 9º. Realizar dentro das possibilidades, observação e triagens, buscando afastar do
grupo, aqueles que possam apresentar sintomas gripais, reduzindo a possibilidade de
contágio no ambiente de trabalho.
Art. 10. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, devendo ser divulgada
nos Órgãos de Imprensa, distribuída e afixadas nos locais de circulação de pessoas.
Gabinete do Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 27 de março de
2020.
DORIVALDO DE ALMEIDA NEVES - Secretário Municipal de Agricultura
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