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DECRETO N° 5.010, DE 18 DE MARÇO DE 2020 

 

ADOTA MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO 

NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) 

RELACIONADAS AOS PROCESSOS DE 

LICITAÇÃO, DE ATENDIMENTO AO 

PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, em exercício, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo Art. 73, VIII da Lei Orgânica,  

 

CONSIDERANDO, os avanços da pandemia do COVID-19 (Coronavírus) e 

os recentes protocolos emitidos pela Organização Mundial de Saúde, pelo 

Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo Comitê 

Municipal de Atenção ao Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 5.009/2020; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de diminuir o fluxo de pessoas nas 

repartições públicas municipais; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º As licitações públicas futuras e as já agendadas na forma presencial 

passam a ser na modalidade online a partir de 23/03/2020, salvo aquelas 

devidamente justificadas que poderão ser realizadas de forma presencial, 

devendo a Coordenadoria de Licitações proceder com todos os atos 

necessários para atendimento da legislação vigente. 

 

Art. 2º Fica dispensada a licitação para aquisição, bens, serviços e insumos 

de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus de que trata este 

Decreto, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 2020. 

 

Art. 3º Fica suspenso o atendimento ao público externo na Sede da Prefeitura 

Municipal, nas Secretarias e demais órgãos públicos, exceto nas Unidades 

Básicas de Saúde. 

 

Art. 4º Os atendimentos passam a ser realizados por telefone e e-mail, no 

horário normal de funcionamento de cada setor, os quais terão expediente 

interno. 

 

§1º Ficam disponibilizados na forma do Anexo Único deste Decreto os 

meios de acesso à Prefeitura afim de evitar o descolamento de cidadãos e 

aglomerações. 

 

§2º Fica ressalvada a possibilidade de atendimentos presenciais, com a 

devida justificativa e necessidade, mediante prévio agendamento por 

telefone, oportunidade em que cada setor da administração municipal deverá 

avaliar, caso a caso, a necessidade do atendimento presencial. 

 

Art. 5º Os servidores públicos com idade superior a 60 (sessenta) anos, 

gestantes, portadores de doenças crônicas, quais sejam, diabetes, 

hipertensão, doença cardíaca, doença renal e doenças respiratórias, que 

compõem o grupo de risco, poderão optar pela realização de suas atividades 

funcionais via teletrabalho/home office, exceto nos casos em que a 

modalidade de trabalho remoto não seja possível em decorrência das 

especificidades das atribuições, bem como nos casos dos servidores 

vinculados ao serviços essenciais especialmente os da Secretaria de Saúde. 

 

Parágrafo único. A condição de portador de doença crônica exigida no caput 

dependerá de comprovação por meio de atestado médico, encaminhado 

eletronicamente para o Departamento de Recursos Humanos, através do e-

mail: rh@saojerônimo.rs.gov.br. 

 

Art. 6º Os servidores públicos que possuem direito ao gozo de férias, devem 

requere-las num prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da publicação 

deste Decreto, as quais serão analisadas pela chefia imediata levando em 

consideração as atividades do setor. 

 

Art. 7º Os afastamentos previstos no Art. 4º do Decreto Municipal 

5.009/2020 e o previsto no Art. 5º deste Decreto, deverão ser analisados e 

autorizados pela chefia imediata do servidor, a qual deverá comunicar o 

afastamento imediatamente ao Departamento de Recursos Humanos, através 

do e-mail: rh@saojerônimo.rs.gov.br. 

 

Art. 8º Tendo em vista a ampliação da transmissão comunitária, no Art. 4º 

do Decreto Municipal 5.009/2020, deverá ser levado em consideração pela 

Chefia imediata a região que o servidor regressou ou regressará para fins de 

afastamento. 

 

Art. 9º Os serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde serão 

regulamentados por Instrução Normativa. 

 

Art. 10. Estre decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

São Jerônimo, 18 de março de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Aline Grandini Jarces 

Secretária de Infraestrutura e Administração 

 

Anexo Único 

Site: www.saojeronimo.rs.gov.br 

abrigomunicipal@saojeronimo.rs.gov.br 
 

administracao@saojeronimo.rs.gov.br 
 

agricultura@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1962 

almoxarifado@saojeronimo.rs.gov.br 3651-5042 

assessoria@saojeronimo.rs.gov.br  

assistenciasocial@saojeronimo.rs.gov.br 3651-2329 

biblioteca@saojeronimo.rs.gov.br 
 

bolsafamilia@saojeronimo.rs.gov.br 
 

c.contabilidade@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1744 (ramal 217) 

caps@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1670/3651-0138 

casadepassagem@saojeronimo.rs.gov.br 
 

compras@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1744 (ramal 202/229) 

comunicacao@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1744 (ramal 204) 

conselhotutelar@saojeronimo.rs.gov.br 
 

contabilidade@saojeronimo.rs.gov.br 
 

controleinterno@saojeronimo.rs.gov.br 
 

cras@saojeronimo.rs.gov.br 3651-4908 

creas@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1871 

defesacivil@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1883 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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departamentotransito@saojeronimo.rs.gov.br 3651-5042 

desporto@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1542 

domsj@saojeronimo.rs.gov.br 
 

educacao@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1208/3651-1912 

enfermagem.caps@saojeronimo.rs.gov.br 
 

enfermagem.saude@saojeronimo.rs.gov.br 
 

farmacia.saude@saojeronimo.rs.gov.br 
 

financeiro.saude@saojeronimo.rs.gov.br 
 

fundodeprevidencia@saojeronimo.rs.gov.br 
 

gabinete.sj@saojeronimo.rs.gov.br 
 

icms@saojeronimo.rs.gov.br 
 

iluminacao@saojeronimo.rs.gov.br 
 

informatica@saojeronimo.rs.gov.br 
 

interior@saojeronimo.rs.gov.br 
 

iss@saojeronimo.rs.gov.br 
 

jari@saojeronimo.rs.gov.br 
 

juntamilitar060@saojeronimo.rs.gov.br 
 

juridico@saojeronimo.rs.gov.br 
 

liticacoes@saojeronimo.rs.gov.br 
 

logistica@saojeronimo.rs.gov.br 
 

meioambiente@saojeronimo.rs.gov.br 
 

obras@saojeronimo.rs.gov.br 3651-5549 

odonto.saude@saojeronimo.rs.gov.br 
 

ouvidoria@saojeronimo.rs.gov.br 
 

patrimonio@saojeronimo.rs.gov.br 
 

planejamento@saojeronimo.rs.gov.br 
 

postodesaude@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1948 

procuradoria04@saojeronimo.rs.gov.br 
 

psicologia.caps@saojeronimo.rs.gov.br 
 

rh@saojeronimo.rs.gov.br 
 

saladoempreendedor@saojeronimo.rs.gov.br 3651-4569 

saude@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1288/3651-3211 

segurancadotrabalho@saojeronimo.rs.gov.br 
 

tesouraria@saojeronimo.rs.gov.br 
 

transporte.saude@saojeronimo.rs.gov.br 
 

transporteescolar@saojeronimo.rs.gov.br 
 

tributos@saojeronimo.rs.gov.br 3651-1008 

vacina.saude@saojeronimo.rs.gov.br  

 

viceprefeito@saojeronimo.rs.gov.br 
 

vigilancia.saude@saojeronimo.rs.gov.br 
 

infraestrutura@saojeronimo.rs.gov.br 
 

 

 

 

 

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2020 

PROCESSO ADM. Nº 3415/20 

Referência: 1º Termo de Retificação para Correção de Erro Material no 

Termo de Parceria  nº 003/2020. 

Pelo presente instrumento, o  Município de São Jerônimo,  inscrito no CNPJ 

sob o nº 88.117.700/0001-01, situado a Av./Rua Coronel Soares de 

Carvalho, nº 558, Bairro Centro -CEP 96.700-000 , Rio Grande do Sul - RS, 

neste ato devidamente representada pela Secretária de Governo, a Sra. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araujo,  designada pelo Sr. Prefeito através do 

Decreto Municipal nº 4890/18. Tendo em vista que a referida retificação não 

constitui alteração ideológica do Termo de Parceria, pois trata-se de erro 

material na Ementa, ca clausula segunda (2.1), e por não lhe transformar a 

substância, nem lhe afetar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão 

somente para confirmar o seu sentido e conteúdo e considerando que a lei 

não considera alteração contratual tal correção, celebra-se o presente 

instrumento em conformidade com o disposto no § 8º do artigo 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 

Onde se lê: 

2. DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E CEDÊNCIA DE PESSOAL 

2.1. A Administração Pública repassará a OSC o valor total de R$ 50.160,00 

(cinquenta mil, cento e sessenta reais), dividido em 10 (Dez) parcelas iguais,  

de  R$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais),  à conta da dotação 

orçamentária: 

Órgão:  08 – SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA/Unidade: 01 – 

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SME/Proj./Ativ. 

/2.041 – CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO/33504300 – 

Subvenções Sociais/Cód. Reduz: 129. 

 

Leia-se: 

2. DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA E CEDÊNCIA DE PESSOAL 

2.1. A Administração Pública repassará a OSC o valor total de R$ 50.160,00 

(cinquenta mil, cento e sessenta reais), dividido em 12 (Doze) parcelas 

iguais, de  R$ 4.180,00 (quatro mil, cento e oitenta reais),  à conta da dotação 

orçamentária: 

Órgão:  08 – SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA/Unidade: 

 01 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 

SME/Proj./Ativ. /2.041 – CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE 

ENSINO/33504300 – Subvenções Sociais/Cód. Reduz: 129. 

 

Ficam mantidas as demais cláusulas constantes do mencionado Termo, como 

se aqui estivessem transcritas, desde que não contrariem as disposições 

constantes deste instrumento. Assim, assina o presente instrumento, em 03 

(três) vias, para que se produzam os seus efeitos legais, extraindo-se as 

cópias necessárias para documento e controle, fazendo-se publicar na forma 

da Lei. 

São Jerônimo, 17 de março de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 080/2020-DL 

Processo Nr.: 0289/2020 

Fornecedor: FARMACIA VIVAMED LTDA 

Código: 7512      

Endereço: R CEL. SOARES DE CARVALHO,450 – 

Cidade: São Jerônimo – RJ 

CNPJ: 92.359.751/0001-17 

Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS 

PARA SECRETARIA DA SAÚDE. 
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Item Quant. Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 400,00 
MÁSCARA DESCARTÁVEL EM 

TNT (01-30-0169) UN 2,99 1.196,00 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Artigo 24 da Lei 8,666/93 - É dispensável a licitação. 

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 

necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as 

parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da 

ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 

respectivos contratos; 

JUSTIFICATIVA: CONFORME PARECER JURÍDICO E DEMAIS 

ELEMENTOS DO PROCESSO. 

DESPACHO FINAL: De acordo com as justificativas e fundamentações 

apresentadas e, levando-se em consideração os termos do parecer jurídico, 

expedido pela Assessoria Jurídica, RATIFICO e AUTORIZO a realização da 

despesa por Dispensa de Licitação, em conformidade com o art. 26 da Lei 

8.666/93 e alterações posteriores.  

Valor da Despesa: R$ 1.196,00 (um mil cento e noventa e seis reais). 

Pagamento: EM ATÉ 30 DIAS APOS ENTREGAR NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 18 de março de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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