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ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

 

DECRETO Nº 039 DE 27 DE MARÇO DE 2020.
 

 

Estabelece novas medidas temporárias de
prevenção ao contágio e de enfrentamento
da emergência em saúde publica de
importância internacional, decorrente do
novo coronavirus, vetor da COVID-19, e da
outras providencias.

 

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.  
 

DECRETA:

CAPÍTULO I

DOS ATENDIMENTOS AO PÚBLICO NOS ORGÃOS

DA

ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI/RO.
 

Art. 1° De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar a saúde publica e o interesse
da coletividade na prevenção do contagio e no combate da propagação do coronavirus
(COVID-19), ficam limitados pelo período de 15 (quinze) dias, prorrogáveis por iguais períodos
o atendimento e acesso ao publico nas edificações no âmbito do Poder Executivo.

Art. 2º Os responsáveis pelos setores da Administração Municipal, deverão adotar, no
mínimo, as seguintes providências para permanência de suas atividades:

I - a realização de limpeza minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, de
trabalho individual;

II- disponibilização de todos os insumos, como álcool líquido 70% (setenta por cento), luvas,
se for o caso mascara e demais equipamentos recomendados para a manutenção de higiene
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pessoal dos funcionários, e ao público ao quais os serviços estão sendo prestados de modo a
assegurar um ambiente adequado e protegido para evitar disseminação do COVID-19;

III distância, mínima, de 2 m (dois metros) entre os funcionários e público que utilizam das
atividades prestadas pela municipalidade;

IV adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e alterações de jornadas, para
reduzir fluxos, contatos e aglomerações de servidores.

Art. 3º. Fica determinado que os servidores que atuam nos serviços administrativos executem
os trabalhos em regime de home Office, quando possível e a critério do Secretário de cada
pasta, regulados por telefone e canais eletrônicos de comunicação, como e-mails, WhastApp,
sistema de videoconferência entre outros,  a fim de que os servidores não necessitem
deslocar-se até os prédios públicos de atendimento da Administração Municipal;

Art. 4º. As atividades internas que não possam ser executadas de forma remota, em regime de
home Office, deverão ser realizadas por servidores que não estejam no grupo de risco,
organizados em escala de plantão, assim evitando o contato e a potencial proliferação do
vírus;

Art. 5º. Fica suspenso o deslocamento e viagens de servidores de todos os órgãos da
Administração Municipal, para fora dos limites do município, exceto as que sejam por
consequência do trabalho realizado pela gestão municipal para controle da pandemia, ou
tratamentos essenciais e urgentes de Saúde que não possam ser adiados, como o de saúdes
crônicas.

Art.6º. Servidores idosos com sessenta (60) anos ou mais, gestantes e os portadores de
doenças crônicas e imunodeprimidos poderão ser dispensados, mediante a apresentação do
atestado médico expedido peja junta médica nomeada através do Decreto Municipal nº 32 de
26 de março de 2020, sem prejuízo de sua remuneração, ficando a critério dos mesmos a
realização do serviço em seus domicílios.

Parágrafo único – Para os efeitos deste artigo, consideram-se doenças crônicas:

I – Doenças cardiovasculares;

II – Hipertensão;

III – Diabete;

IV- Doença respiratória crônica;

V – Insuficiência renal crônica; e

VI – Câncer.

Art. 7º. Fica determinado ao servidor que esteja em “home Office” ou dispensado de suas
atividades por consequência de atestado médico ou por pertencer ao grupo de risco, que
permaneçam em quarentena, sob pena de responder nos termos do parágrafo único deste
artigo.  
 

Parágrafo único – O servidor que descumprir e realizar viagem, participar de eventos como
reuniões e outros tipos de aglomeração de pessoas, pescaria, atividade desportiva fora de sua
residência, em sendo comprovado, este responderá procedimento disciplinar, resultante se
comprovado em demissão e/ou perda da função pública;

Art. 8º. Tornam-se suspensos os prazos de processos administrativos disciplinares, tomada de
contas e sindicâncias que porventura estejam em andamento;

Art. 9º. Aos servidores públicos municipais que possam apresentar sintomas do vírus ou casos
em familiares que exista convivência de agente patogênico ou que está sob investigação
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epidemiológica, será emitido licença compulsória de 14 (quatorze) dias, ou até que comprove a
ausência de infecção.

Art. 10. Ficam suspensas licenças prêmios e férias de servidores da saúde, que por
conveniência e necessidade do Secretário Municipal de Saúde que se convocados, deverão
retornar as suas atividades, e gozar do direito em outro momento.

Art. 11. Ficam suspensas quaisquer atividades internas de capacitação, treinamento ou
reuniões que envolvam aglomerações de pessoas, exceto as de extrema relevância a tratar da
pandemia.

Art. 12. Os servidores municipais na condição de gestores dos contratos deverão notificar as
empresas contratadas para que, sob pena de responsabilização contratual em caso de
omissão, conscientizem seus funcionários quanto aos riscos e prevenção do COVID-19, e
ainda quanto à necessidade de reportarem a ocorrência dos sintomas;

Parágrafo único – As obras e/ou serviços prestados por terceiro não deverão ter aglomeração
de pessoas, caso ocorra deverá ser suspensa pelo gestor de contratos e/ou secretário da
pasta.

Art. 13. Fica suspensa a emissão de alvarás de autorização para eventos temporários, durante
o período que pendurar o estado de calamidade pública.
 

CAPÍTULO II

DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 

Art. 14. 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 à pandemia;

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

Art. 15. O corpo técnico da Secretaria Municipal de Educação deverá planejar formas e
condições para reposição do tempo suspenso,

Art. 16. O transporte escolar terceirizado deverá ser notificado da suspensão, a fim de evitar
transtornos contratuais;

CAPÍTULO III.

DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:

Art. 17. 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 06 de fevereiro de 2020;
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Parágrafo único - Sempre que necessário, a Secretaria Municipal de Saúde solicitará o auxílio
de força policial para o cumprimento do disposto no inciso I.

Art. 18. 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. 19. 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.

Art. 20 Este DECRETO, entrar em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
 

Presidente Médici/RO 27 de março de 2020
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