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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

 

DECRETO Nº 37 DE 26 DE MARÇO DE 2020.
 

 

Revoga o Decreto Municipal 028/2020, e estabelece nova
sistemática para a prevenção e enfrentamento do COVID 19, nos
termos do Decreto 24.891 de 23 de Março de 2020 do Governo
do Estado Rondônia.

 

O Prefeito do Município de Presidente Médici/RO, no uso de suas atribuições legais previsto no inciso
XIX do Art. 77 da Lei Orgânica, visando regulamentar, no âmbito do Município o disposto na Lei Federal
nº 13.797, de 06 de fevereiro de 2020 e dos Decretos do Estado 24.887 de 20 de março e 24.891 de 23
de março de 2020.

 

CONSIDERANDO o disposto do Art. 23 do Decreto 24891 de 23 de Março de 2020, do Governo do
Estado de Rondônia que dispõe que os Decretos Municipais que tratam de medidas de prevenção e
enfrentamento a Pandemia COVID-19 terão suas eficácias suspensas, naquilo que conflitar com o
presente Decreto 24.891 de 23 de março de 2020, na forma do Art. 123 da Constituição Federal,
revoga o Decreto Municipal 028 de 23/03/2020 e:

 

DECRETA:
 

Art. 1º Fica DECRETADO O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO, DE
PRESIDENTE MÉDICI/RO, em decorrência da pandemia, causada pelo Coronavírus (COVID-19), que
gera doença infecciosa viral respiratória aguda grave, para que possamos prevenir, enfrentar e mitigar
as emergências de saúde pública decorrentes deste vírus, pelo período de 15 (quinze) dias, podendo
ser prorrogado caso necessário por iguais e sucessivos períodos.

 

CAPÍTULO I

DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 

Art. 2º. A rede municipal de educação terá suas aulas suspensas, devendo ao setor pedagógico buscar
através dos mais variados meios eletrônicos tentar demandar ações de conscientização aos alunos
quanto a pandemia;

Parágrafo único – Deverá ser cumprido os 200 (duzentos) dias letivos, devendo haver posterior
recuperação, salvo se norma federal futura dispor de forma diversa. Será seguida orientação do
Ministério da Educação e Cultura - MEC e do Conselho Nacional de Educação;

Art. 3º. O corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação deverá planejar formas e condições para
reposição do tempo suspenso,

Art. 4º. O transporte escolar terceirizado deverá ser notificado da suspensão, a fim de evitar transtornos
contratuais;
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CAPITULO II

DA SECRETARIA DE SAÚDE.

Art. 5º.  Autoriza a Secretaria Municipal de Saúde, limitando-se ao indispensável a promoção e à
preservação da saúde pública no enfrentamento à epidemia causada pela pandemia, mediante ato
fundamentado do Secretário, observados os demais requisitos legais:

I - Requisite bens ou serviços de pessoas naturais e jurídicas, em especial de médicos e outros
profissionais da saúde e de fornecedores de equipamentos de proteção individual (EPI), medicamentos,
leitos de UTI, produtos de limpeza, dentre outros que se fizerem necessários;

II - Importe produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na ANVISA, desde que registrados por
autoridade sanitária estrangeira e estejam previstos em ato do Ministério da Saúde;

III - Adquira bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do COVID-19 (novo Coronavírus), mediante dispensa de licitação, observado o
disposto no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;

Art. 6º. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, acrescendo-
se outras, a depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 7º. Fica vedada a realização de quaisquer despesas que dependam de recursos próprios, sem a
anuência do chefe do Executivo Municipal, devendo realizar todos os esforços na área de saúde
pública.

 

III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Art. 8º. Fica determinado a cada Secretário Municipal, estabelecer os critérios sobre o sistema de
jornada de trabalhos de seus servidores observados os dispostos nos Decretos dos Decretos do Estado
24.887 de 20 de março e 24.891 de 23 de março de 2020.

Art. 9º Fica criada a junta médica composta por 3 (três) médicos, através de decreto próprio, que será
responsável para analisar os casos de necessidade de afastamentos de servidores da suas funções
laborais, bem como, homologar os atestados médicos apresentados em consequência do Estado de
Calamidade Pública advinda da Pandemia do COVID-19.

Art. 10. Este DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em
contrario.

Presidente Médici/RO 26 de março de 2020.
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