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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
DECRETO N° 001/2020 – GP – PMSR
SÃO RAFAEL/RN, 17 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19) no âmbito do Poder Executivo Municipal e da
outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL, Estado do Rio
Grande do Norte, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 87, inc.
III Lei Orgânica do Município.
Considerando, o panorama mundial a respeito da elevada capacidade de
propagação do novo corona- vírus (COVID-19), dotado de potencial efetivo
para causar surtos;
Considerando, o aumento exponencial dos casos do novo coronavírus
(COVID-19) no Brasil; Considerando o fato de a Organização Mundial de
Saúde (OMS) ter declarado, em 11 de março de 2020, que a contaminação
com o novo coronavírus (COVID-19) caracteriza pandemia;
Considerando, a taxa de mortalidade da COVID-19, que se eleva entre idosos
e pessoas portadoras de doenças crônicas;
Considerando, a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
estabeleceu a quarentena como forma de enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019; Considerando o Decreto Estadual nº 295.12,
de 13 de março de 2020, que dispõe de medidas temporárias de prevenção ao
contágio pelo do novo corona- vírus (COVID-19), no âmbito do Poder
Executivo Estadual,
Considerando, a necessidade de manutenção da prestação dos serviços
públicos.
DECRETA:
Art. 1º Os órgãos e as entidades da administração pública municipal direta e
indireta deverão adotar, para fins de prevenção da transmissão do novo
coronavírus (COVID-19), as medidas determinadas neste Decreto.
Art. 2º Ficam suspensos pelos respectivos prazos:
I
- o atendimento presencial do público externo que puder ser
prestado por meio eletrônico ou telefônico, por 15 (quinze) dias;
II
- as atividades de capacitação, de treinamento ou de eventos
coletivos realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública
municipal direta e indireta que impliquem a aglomeração de 100 (cem) ou
mais pessoas, por 45 (quarenta e cinco) dias;
III
- a participação, a serviço, de servidores em eventos ou em
viagens internacionais ou interestaduais, por 45 (quarenta e cinco) dias.
IV
– Suspensão integral das aulas nas escolas municipais, em todos
os níveis de aprendizagem, inclusive creches, por 15 (quinze) dias.
V
– A realização de eventos promovidos pelo poder público e
prefeitura e eventos privados, por 45 (quarenta e cinco) dias.
§ 1º No âmbito dos gabinetes dos Secretários municipais, compete aos
respectivos titulares dispor sobre as restrições ao atendimento presencial do
público externo.
§ 2º Eventuais exceções ao disposto nos incisos II e III deste artigo deverão
ser autorizadas pelo Gabinete Civil do Prefeito (GAC).
Art. 3º Os servidores públicos que estiverem fora do território do Estado do
Rio Grande do Norte na data de publicação deste Decreto ou durante sua
vigência deverão, antes de retornarem às atividades, informar à chefia
imediata as localidades por onde tenham estado, apresentando os documentos
comprobatórios da viagem.
Parágrafo único. A obrigação de comunicação de que trata o caput também
se aplica aos servidores e contratados que possuem contato ou convívio
direto com caso suspeito ou confirmado de contaminação pelo novo
coronavírus (COVID 19).
Art. 4º Aos servidores públicos que tenham regressado, nos últimos 14
(quatorze) dias contados da publicação deste Decreto ou que venham a
regressar durante sua vigência, de localidades em que há transmissão
comunitária do novo coronavírus (CO- VID 19), conforme boletim
epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP), bem
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como aqueles que tenham contato ou convívio direto com caso suspeito ou
confirmado, deverão ser aplicadas as seguintes medidas:
I
- os que apresentem sintomas (sintomáticos) de contaminação
pelo novo coronavírus (COVID-19) deverão ser afastados do trabalho, sem
prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14 (quatorze) dias ou
conforme determinação médica;
II
- os que não apresentem sintomas (assintomáticos) de
contaminação pelo novo coronavírus (CO- VID-19) deverão desempenhar,
em domicílio, em regime excepcional, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a
contar do retorno ao Estado, as funções determinadas pela chefia imediata,
respeitadas as atribuições do cargo, vedada a sua participação em reuniões
presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública.
§ 1º O desempenho das atividades do servidor ou do empregado público a
que tenha sido aplicado o re- gime de trabalho de que trata o inciso II deste
artigo dependerá do cumprimento das metas e dos níveis de produtividade
estabelecidos pelo Secretário da Pasta.
§ 2º Na hipótese do inciso II deste artigo, caso seja imprescindível a execução
presencial das atribuições do cargo, haverá a dispensa da prestação de
serviço, que será objeto de posterior compensação de jornada.
§ 3º Exaurido o período de quarentena, o retorno ao serviço dependerá de
avaliação médica prévia que ateste a aptidão ao trabalho.
§ 4º A avaliação médica que trata o § 3º poderá ser realizada pela Junta
Médica do Município ou por profissional da rede pública ou privada de
saúde.
Art. 5º O disposto nos arts. 3º e 4º deste Decreto se estende, no que couber,
a todo e qualquer agente público, remunerado ou não, que mantenha ou não
vínculo com a administração pública municipal, bem como membro de
colegiado, estagiário ou empregado de prestadoras de serviço, ficando
vedada a participação em reuniões presenciais ou a realização de tarefas no
âmbito da repartição pública.
Art. 6º Os gestores dos contratos de prestação de serviço deverão notificar as
empresas contratadas para que, sob pena de responsabilização contratual em
caso de omissão:
I
- adotem todos os meios necessários para o cumprimento das
determinações constantes no art. 5º deste Decreto;
II
- conscientizem seus funcionários quanto aos riscos de
contaminação pelo novo coronavírus (CO- VID-19) e quanto à necessidade
de reportarem a ocorrência dos sintomas.
Art. 7º Enquanto durar o estado de pandemia pelo novo coronavírus
(COVID-19), ficam os Secretários Municipais autorizados a liberarem os
servidores para execução de suas atividades em regime excepcional,
resguardando-se que o número de pessoas em atividade presencial seja
suficiente para a adequada prestação do serviço público.
Parágrafo único. Será priorizada a tramitação dos processos em regime
excepcional de servidores que: I - forem portadores de doenças respiratórias
crônicas, devidamente comprovadas por atestado médico; II - estiverem
gestantes;
III
- tiverem filho menor de 1 (um) ano;
IV
- forem maiores de 60 (sessenta) anos.
Art. 8º De acordo com a situação epidemiológica do novo coronavírus
(COVID 19) no contexto mundial e nacional fica facultada a suspensão de
férias e licenças de servidores de setores estratégicos para o enfrentamento
da pandemia.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá validade
pelo prazo de 30 (trinta) dias.
DÊ-SE CIÊNCIA. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE
Gabinete do Prefeito
RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 002/2020 – GP – PMSR
SÃO RAFAEL/RN, 17 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre regulamentação, no âmbito do Município de São Rafael, o
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe
sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente da corona vírus responsável pelo surto
de 2019, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL, Estado do Rio Grande do
Norte, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 60, inc. VII, da Lei
Or- gânica do Município.
Considerando, a situação de emergência de saúde pública de importância
internacional declarada pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
Considerando, a rápida taxa de avanço do contágio do novo coronavírus
(COVID-19), tanto internacio- nal quanto nacionalmente;
Considerando, a absoluta necessidade de adoção de medidas preventivas a
fim de minimizar os efeitos da pandemia em questão, a fim de proteger de
forma adequada a saúde e a vida da população municipal;
Considerando, a confirmação da presença do novo coronavírus (COVID-19)
em território estadual.
DECRETA:
Art. 1º Este Decreto regulamenta, no âmbito do Município de São Rafael, o
disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus
(COVID-19).
Art. 2º Para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
nacional e internacional, decorrente do novo coronavírus (COVID-19),
poderão ser adotadas as seguintes medidas de saúde para resposta à
emergência de saúde pública:
I - isolamento; II - quarentena;
III
- determinação de realização compulsória de: a) exames médicos;
b)
testes laboratoriais;
c)
coleta de amostras clínicas;
d)
vacinação e outras medidas profiláticas; ou e) tratamentos
médicos específicos;
IV
- estudo ou investigação epidemiológica;
V
- exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI
- requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa;
e
VII
- autorização excepcional e temporária para a importação de
produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), desde que:
a)
registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
b)
previstos em ato do Ministério da Saúde.
Art. 3º A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas
ou assintomáticas, em in- vestigação clínica e laboratorial, de maneira a
evitar a propagação da infecção e transmissão local.
§ 1º A medida de isolamento somente poderá ser determinada por prescrição
médica ou por recomen- dação do agente de vigilância epidemiológica, por
um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se estender por até igual
período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco de
transmissão.
§ 2º A medida de isolamento prescrita por ato médico deverá ser efetuada,
preferencialmente, em domicílio, podendo ser feita em hospitais públicos ou
privados, conforme recomendação médica, a depender do estado clínico do
paciente.
§ 3º Não será indicada medida de isolamento quando o diagnóstico
laboratorial for negativo para o SARS- COV-2, causador da COVID-19.
§ 4º A determinação da medida de isolamento por prescrição médica deverá
ser acompanhada do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente,
conforme modelo estabelecido no Anexo I da Portaria nº 356, de 11 de março
de 2020, do Ministério da Saúde.
§ 5º A medida de isolamento por recomendação do agente de vigilância
epidemiológica ocorrerá no curso da investigação epidemiológica e
abrangerá somente os casos de contactantes próximos a pessoas sintomáticas
ou portadoras assintomáticas, e deverá ocorrer em domicílio.
§ 6º A medida de isolamento por recomendação será feita por meio de
notificação expressa à pessoa con- tactante, devidamente fundamentada,
observado o modelo previsto no Anexo II da Portaria nº 356, de 2020, do
Ministério da Saúde.
§ 7º Fica estabelecido o isolamento domiciliar preventivo voluntário, pelo
prazo de 14 (quatorze) dias, a todos os viajantes assintomáticos que
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retornarem de localidades afetadas pela COVID-19, devendo ser procurado
o serviço de saúde mais próximo (Unidade Básica de Saúde, Unidade de
Pronto Atendimento ou Serviços de Urgência e Emergência), públicos ou
privados, diante do surgimento de qualquer sintoma característico.
Art. 4º A medida de quarentena tem como objetivo garantir a manutenção do
cuidado e das ações de vi- gilância em local certo e determinado.
§ 1º A medida de quarentena será determinada mediante ato administrativo
formal devidamente motivado, a ser editada pelo Secretário Municipal de
Saúde e publicada no Diário Oficial do Município (DOM) e amplamente
divulgada pelos meios de comunicação.
§ 2º A medida de quarentena será adotada pelo prazo de até 40 (quarenta)
dias, podendo se estender pelo tempo necessário para reduzir a transmissão
comunitária e garantir a manutenção dos serviços de saúde no Municio de
São Rafael.
§ 3º A extensão do prazo da quarentena de que trata o § 2º dependerá de
prévia avaliação do Comitê Ges- tor de Prevenção e Enfrentamento ao
COVID-19, previsto na Portaria Municipal nº 067, de 12 de Março de 2020.
§ 4º A medida de quarentena não poderá ser determinada ou mantida após o
encerramento da Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional.
Art. 5º O descumprimento das medidas de isolamento e quarentena previstas
neste Decreto acarretará a responsabilização civil e penal, nos termos
previstos em lei.
Parágrafo único. Caberá ao médico ou agente de vigilância epidemiológica
informar à autoridade policial e ao Ministério Público sobre o
descumprimento de que trata o caput.
Art. 6º As medidas de realização compulsória no inciso III do art. 3º da Lei
n° 13.979, de 2020, serão indicadas mediante ato médico ou por profissional
de saúde.
Parágrafo único. Não depende de indicação médica ou de profissional de
saúde as medidas previstas nas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 3º deste
Decreto.
Art. 7º A medida de requisição de bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) será determinada pelo
Secretário Municipal de Saúde, vedada a delegação, assegurado o direito à
justa indenização.
Art. 8º A confirmação laboratorial da infecção pela COVID-19 observará os
procedimentos descritos na Portaria nº 356, de 2020, do Ministério da Saúde.
Art. 9º O Secretário Municipal de Saúde deverá acompanhar as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID-19) previstas no art. 2º deste Decreto.
Art. 10. Para a aplicação das medidas de isolamento e quarentena deverão ser
observados os protocolos clínicos do novo coronavírus (COVID-19) e as
diretrizes estabelecidas pelo Ministério da saúde e no Plano Estadual de
Contingência para Infecção Hu- mana pelo COVID-19, com a finalidade de
garantir a execução das medidas profiláticas e o tratamento necessário.
Art. 11. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional em decorrência da
infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19) fica condicionada à
situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional,
declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, no
Ministério da Saúde.
Art. 12. Fica a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nos termos do art. 4º
da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispensada da licitação
para a aquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária
e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, com base em ato
publicado pelo Ministério da Saúde, observando-se, no que couber, as
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro neste Decreto
devem ser imediatamente disponibilizadas no sítio oficial do Municipio, na
rede mundial de computadores (internet), contendo, no que couber, além das
informações previstas no art. 8º, § 3º, da Lei Federal nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo
de contratação ou aquisição.
Art. 13. Fica autorizada a requisição de bens móveis e imóveis e de serviços
de pessoas naturais e jurí- dicas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus
(COVID-19), em favor do interesse da saúde pública, assegurado o direito à
justa indenização.
Art. 14. Fica autorizado o Secretário Municipal de Saúde Pública, em função
da evolução da pandemia da COVID-19, ouvido o Comitê Gestor de Prevenção e Enfrentamento ao COVID-19, a determinar a suspensão de:
I
- eventos de massa;
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II
- atividades de capacitação, de treinamento ou eventos coletivos
realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública e de entidades
de natureza privada que impliquem a aglomeração de mais de 100 (cem)
pessoas;
III
- atividades escolares, públicas ou privadas, em qualquer dos
níveis e modalidades de educação.
Art. 15. Os serviços privados de saúde deverão garantir assistência aos seus
usuários e seguir todas as recomendações da autoridade sanitária, de acordo
com a legislação vigente e nos termos do Plano Estadual de Contingência
para Infecção Humana pelo COVID-19.
Art. 16. Consideram-se como fases da pandemia por COVID-19:
I
- Caso Importado: quando há presença de casos confirmados de
pessoas que se infectaram em outro país;
II
- Transmissão local: quando ainda é possível relacionar o doente
ao caso confirmado;
III
- Transmissão comunitária (sustentada): quando não é possível
identificar o vínculo epidemiológico; a partir da 5º (quinta) geração de
transmissão de caso; quando há a identificação de, pelo menos, um resultado
positivo na vigilância sentinela de síndrome gripal; ou quando há
identificação de, pelo menos, um caso internado por síndrome respiratória
aguda grave.
Art. 17. Consideram-se eventos de massa (grandes eventos, eventos
especiais, eventos de grande porte), para os fins do disposto neste Decreto,
as atividades coletivas de natureza cultural, esportiva, comercial, religiosa,
social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo
excepcional de pessoas, de origem nacional ou internacional, e que, segundo
a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública,
exijam a atuação coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal,
estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públi- cos ou privados.
Art. 18. Fica autorizada a abertura de créditos extraordinários, em favor da
Secretaria Municipal de Saúde, para o custeio das medidas previstas neste
Decreto.
Art. 19. O Secretário Municipal editará os atos complementares necessários
à execução do disposto neste Decreto.
Art. 20. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos enquanto durar a declaração de situação de Emergência de Saúde
Pública de Importância Nacional, declarada por meio da Portaria nº
118/GM/MS, de 2020, no Ministério da Saúde.

PRESIDENTE: VER. FÁBIO DA COSTA VALE
VICE-PRESIDENTE: VER. FRANCISCO ALVES MEDEIROS
FILHO
1º SECRETÁRIO: VER. ROSALBA MARINHO DE MACEDO
SOUZA
2º SECRETÁRIO: VER. CESÁRIO DAVI DA SILVA
BIÊNIO: 2019/2020

SEM ATOS OFICIAIS NESTA DATA
ESPAÇO NÃO UTILIZADO

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

DÊ-SE CIÊNCIA. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE
Gabinete do Prefeito
RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020
OBJETO: Seleção de entidade qualificada como Organização da Sociedade
Civil - OSC, para celebração de parceria com a Administração Pública
Municipal, no âmbito da Secretaria de Saúde, em regime de mútua
cooperação, sob a égide da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações,
através de Termo de Colaboração, para a execução das atividades em saúde
do SUS elencadas no anexo I do Edital

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

PRAZO FINAL DA CHAMADA PÚBLICA: Classificação e Julgamento
das Propostas: Dia 22 de 03 de 2020, às 10:00 (dez) horas.
CONDIÇÕES PARA A RETIRADA DO EDITAL: O Edital encontra-se a
disposição dos interessados na Comissão Especial de Chamamento Público
da Secretaria Municipal de Saúde, na Av. Governador Georgino Avelino, n°
271, Bairro: Centro, São Rafael-RN, CEP: 59.518-000., Fone (84) 33312326, no horário de 08:00 às 12:00 h, de segunda a sexta-feira e sítio oficial
desta edilidade através do link www.saorafael.rn.gov.br

ESPAÇO NÃO UTILIZADO

São Rafael/RN 17 de março de 2020.
JOSIMARIA IZIDÓRIO DOS SANTOS
Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público
Secretaria Municipal de Saúde

PUBLICAÇÕES DA CÂMARA
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