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ORDEM DE SERVIÇO SMS/SJ - Nº 007,  

DE 24 DE ABRIL DE 2020. 

 

 

Dispõem sobre a obrigatoriedade de uso 

de marcaras nos serviços de saúde pelo 

prazo de 60 dias. 

 

 

                  O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições 

legais, CONSIDERANDO a legislação do Sistema Único de Saúde, 

considerando especialmente: 

               Que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao 

Poder Público promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício; 

               Que há uma preocupação com os níveis de disseminação do 

COVID- 19, ainda que o Ministério da Saúde vem anunciando diferentes 

medidas para intensificar a vigilância, o diagnóstico e o tratamento do novo 

coronavírus. 

              Que o Poder Público deve garantir a saúde da população mediante a 

formulação e a execução de políticas públicas e sociais que visem a redução 

de riscos de doenças e de outros agravos, bem como o estabelecimento de 

condições que assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços 

de qualidade para sua promoção, proteção e recuperação; 

              Que as emergências em saúde pública contribuem de forma 

expressiva com a morbimortalidade no mundo contemporâneo, exigindo, dos 

governos o aprimoramento da capacidade de preparação e de resposta. A 

vulnerabilidade social, econômica e ambiental amplia o risco de impacto à 

saúde humana decorrente de emergências em saúde pública 

               Que a preparação e a resposta às emergências reduzem os impactos 

na saúde pública e a coordenação entre as esferas de gestão do SUS, e a 

integração dos serviços de saúde é essencial para uma resposta oportuna 

               Que a emergência em saúde pública caracteriza-se como uma 

situação que demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de 

controle e de contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública em 

situações que podem ser epidemiológicas (surtos e epidemias), de desastres, 

ou de desassistência à população. 

               Sendo ainda fundamental a proteção dos servidores da saúde, 

estando na linha de frente ao combate ao COVID-19 

 

D E T E R M I N O: 

 

Art. 1º - Fica obrigatório para os trabalhadores da saúde de nível superior, 

técnico, de apoio ou administrativo a utilização das máscaras em todos os 

serviços prestados sob a coordenação e gestão da secretaria municipal de 

saúde, pelo prazo de sessenta dias. 

 

Art. 2º - A regra prevista no art.1 °, aplica-se a todos independente do 

vínculo, estatutários, contratados, terceirizados, sendo de responsabilidade 

do responsável do setor a fiel execução dessa ordem. Estando quem 

descumprir sujeito ao enquadramento conforme cada caso. 

 

Art. 3° - De ciência a todos os envolvidos. 

 

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 24 de abril de 2020. 

 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal da Saúde 

 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nr.: 133/2020-DL 

Processo Nr.: 0385/2020 

Fornecedor: ANDRE OMAR WILSMANN     Código: 9188 

Endereço: R FLORES, 150 

Cidade: São Jerônimo – RS 

CNPJ: 14.439.922/0001-04 

Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAAQUISIÇÃO 
DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEÍCULO MONTANA DE PLACAS 

IZD 6J00 

Item Quant Especificação Unid. 
Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

1 1,00 JOGO DE SAPATA (02-01-0733) PÇ 159,00 159,00 

2 1,00 
LIMPA FREIOS (02-01-1161) UN 30,00 30,00 

3 2,00 
TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 

(02-02-1074) 
JG 129,00 258,00 

4 1,00 
MÃO DE OBRA (03-04-0067) SER 120,00 120,00 

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$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais).  

Pagamento: ATE 30 DIAS RECEBIMENTO DA NF NA 

CONTABILIDADE. 

São Jerônimo, 27 de abril de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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