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DECRETO N° 5.058, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO 

DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

DA EDUCAÇÃO NO ANO LETIVO 

DE 2020 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

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

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

 

CONSIDERANDO a emergência em saúde pública de importância 

nacional declarada pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro 

de 2020, em razão do novo coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Portaria n°188, de 4 de fevereiro de 2020, que 

Declarou Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) 

em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 06, de 20 de março de 2020, que 

declarou Estado de Calamidade Pública de importância internacional 

relacionada ao coronavírus (COVID-19), com efeitos até 31 de dezembro 

de 2020; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020, que “dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo 

surto de 2019”, regulamentada pela Portaria do Ministério da Saúde n° 

356/2020, que “[...] estabelece as medidas para enfrentamento da 

emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19)”; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 55.118, de 16 de março de 

2020, que suspendeu as aulas na rede estadual e, ainda, o Decreto Estadual 

n° 55.154, de 1º de abril de 2020, que suspendeu as atividades presenciais 

em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5.009, de 16 de março de 

2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo novo coronavírus (Covid-19 e suspendeu as aulas da rede municipal 

de ensino a partir de 19 de março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 5.014 de 30 de março de 2020 

que decretou estado de calamidade pública e dispôs sobre medidas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do surto epidêmico de coronavírus (Covid-19), no 

município de São Jerônimo, reiterado as medidas adotadas no decreto nº 

5.009/2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 55.240, de 10 de maio de 2020, 

que instituiu o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de 

prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus 

(COVID-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reiterando a 

declaração de estado de calamidade pública em todo território estadual, 

realizada por meio do Decreto Estadual n° 55.128, de 19 de março de 

2020, e reconhecida pelo Decreto Legislativo n° 11.220, também de março 

de 2020; 

 

CONSIDERANDO a competência legislativa supletiva do Município, nos 

termos dos incisos I e II, do artigo 30, da Constituição República, 

reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de medida cautelar 

concedida liminarmente na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.341-

DF;  

 

CONSIDERANDO que o § 1°, do artigo 2°, do Decreto Estadual n° 

55.465, de 5 de setembro de 2020, refere que o calendário de retomada das 

atividades presenciais pelas instituições de ensino indicado no artigo 4º é 

facultativo, cabendo aos gestores municipais a definição acerca da sua 

efetivação; 

 

CONSIDERANDO a Nota Oficial da União dos Dirigentes Municipais de 

Educação do Rio Grande do Sul ( UNDIMERS) data de 11 de agosto de 

2020, que demonstra a posição da entidade em defesa do retorno às 

atividades presenciais apenas se os órgãos de saúde, balizados pela 

Ciência, considerarem a existência de condições seguras e necessárias para 

tal; 

 

CONSIDERANDO a nota de alerta a respeito da liberação para reinício de 

atividades escolares presenciais no estado do Rio Grande do Sul publicada 

em 08 de setembro de 2020 pela Sociedade Riograndense de Infectologia-

Federada RS/SSBI; 

 

CONSIDERANDO as Notas Públicas nº 03/202 e nº 04/2020 das 

Promotorias Regionais de Educação do Rio Grande do Sul, que reforçam o 

entendimento de que em um cenário de pandemia, nenhum outro bem, 

direito ou interesse pode ter primazia sobre o direito à vida e a saúde; 

 

CONSIDERANDO a Nota Pública nº 04/2020 das Promotorias Regionais 

de Educação do Rio Grande do Sul, que reforça o entendimento de que 

não deva haver diferenciação entre redes públicas e privadas no que diz 

respeito à autorização de retorno de atividades presenciais com alunos; 

 

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Nacional de Educação nº 

05/2020, de 28 de abril de 2020, que trata sobre a reorganização do 

Calendário Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não 

presenciais, para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em 

razão da Pandemia da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO o Parecer do Conselho Nacional de Educação n° 

11/2020, de 07 de julho de 2020, que trata das orientações educacionais 

para a realização de aulas e atividades pedagógicas presenciais e não 

presenciais no contexto da Pandemia da COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que 

estabeleceu normais educacionais excepcionais a serem adotadas durante o 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto nª 06/2020 e 

alterou a Lei nº 11.947/2009; 

 

CONSIDERANDO a Portaria Conjunta 01/2020 da Secretaria Estadual de 

Saúde e Secretaria Estadual de Educação que dispõe sobre as medidas de 

prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a 

serem adotadas por todas as instituições de ensino no âmbito do estado do 

Rio Grande do Sul, bem como a Portaria 608/2020 emitida pela Secretaria 

de Saúde que complementa as Portaria 01, no que se refere às medidas de 

prevenção, monitoramento e controle ao novo coronavírus (COVID-19) a 

serem adotadas por todas as instituições de ensino no âmbito do estado do 

Rio Grande do Sul. 

 

CONSIDERANDO a necessidade de adequações nas medidas sanitárias 

segmentadas de enfrentamento à pandemia de COVID-19, tanto para 

continuidade das ações de prevenção, controle e contenção da propagação 

SEÇÃO I – PODER EXECUTIVO 
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do vírus, quanto para manter condições básicas de subsistência econômica 

local; 

 

CONSIDERANDO que a decisão do Executivo Municipal visa garantir a 

segurança da população frente à pandemia do novo Coronavírus (COVID-

19). 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º - Ficam suspensas as aulas presenciais no âmbito da Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas escolas da Rede Pública 

Municipal e Estadual até o dia 31 de dezembro de 2020. 

 

Art. 2° - A Secretaria Municipal de Educação permanecerá com o projeto 

de atividades domiciliares para toda Rede Pública Municipal. 

 

Art. 3º - As instituições privadas de ensino de Educação Infantil, poderão 

retornar as atividades de sala de aula, devendo obedecer aos prazos 

estabelecidos pelo Governo Estadual constantes no Decreto Estadual, bem 

como apresentar o Plano de Contingência para o Centro de Operações da 

Emergência em Saúde – COE Municipal. 

 

Art. 4º - Ficam suspensas as aulas presenciais no âmbito do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior nas Instituições da Rede 

Privada até o dia 31 de dezembro de 2020. 

 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogando disposições anteriores. 

São Jerônimo, 29 de setembro de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SMS 10/2020 

 
“REGULAMENTA O FUNCIONAMENTO 

PARA OS SERVIÇOS DE NA ATENÇÃO 

PRIMARIA E SECUNDÁRIA NO 

MUNICIPIO” 

 

               
   O Secretário Municipal da Saúde, no uso 

de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a decisão do Comitê de 

Emergência da Saúde, bem como 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 entende-se por Vigilância saúde é o conjunto de ações capazes de 

eliminar, diminuir ou prevenir agravos a saúde. 
 

- Que a emergência em saúde pública se caracteriza 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. 
RESOLVE: 

  

 Art. 1º - Estabelece regramento para o funcionamento dos serviços de 
ATENÇÃO PRIMARIA E SUCANDARIA no município de são 

Jerônimo. Devendo atender da seguinte forma: 

 
I - OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA FUNCIONARÃO DA 

SEGUINTE FORMA: 

 
A – As UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA E AS UNIDADES DE 

ATENÇÃO BASICA permaneceram abertas normalmente para atender 

aos pacientes que necessitarem de serviços de saúde, sendo obrigatório a 
utilização de máscara. Será mantido o agendamento de consultas de até 12 

agendas por turno (conforme preconiza a nova PNAB e OMS) e até 4 

consultas de PA. OS CASOS DE SINTOMAS GRIPAIS SERÃO 
ATENDIDOS NO CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

B-  Os serviços de epidemiologia permaneceram funcionando 
normalmente 

C- Os serviços de atendimento ambulatorial e de curativos serão regulados 

pelo profissional responsável técnico da unidade 
E- As visitas domiciliares em pacientes acamados serão mantidas 

normalmente, adotado os devidos cuidados e protocolos de prevenção 

D- Os agentes comunitários de saúde deverão atuar dando instrução de 
saúde, promovendo o monitoramento de seu micro área de saúde 

 

II - OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA FUNCIONARÃO 
DA SEGUINTE FORMA: 

 

A- O CAPS fica com suas atividades coletivas suspensas 
temporariamente, atendendo apenas a agenda e atendimento de pacientes 

que necessitarem de PA 

B- O CAPS procedera o monitoramento de seus pacientes por 
telefone e por visita domiciliar nos casos em que achar tecnicamente 

oportuno 

C- A POLICLINICA manterá o atendimento conforme a agenda 
limitando ao número de no máximo 20 pessoas dentro da Unidade, usando 

máscara e mantendo o distanciamento adequado 

 
III – DO CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS 

(suspeitas de COVID 19): 

A- Funcionara de Segunda a sexta feira das 08:00 as 17:00 como 
CENTRO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS AGUDAS (suspeitas de 

COVID 19) 

B- Todos os casos respiratórios serão monitorados diariamente 
conforme prontuário modelo em anexo, devendo o profissional medico 

decidir sobre a quarentena 

C- O Agente comunitário de saúde será informado para auxiliar no 
monitoramento da família 

D- O médico deverá registrar o atendimento no prontuário 

eletrônico do sistema Flay 
 

Art. 5º - Dê ciência a todos os servidores da Saúde, e dos demais setores 

envolvidos, revoga-se a IN n°08/2020 e  publique no Diário oficial do 
município. 
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Gabinete do Secretário Municipal de Saúde, 15 de julho de 2020 

Éderson Pizio Lopes 

Secretário Municipal de Saúde 

 

PORTARIA Nº 13.928, DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 

 
CONVOCA SERVIDOR PARA O 

REGIME SUPLEMENTAR DE HORAS 

NO MAGISTÉRIO MUNICIPAL  

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pela Lei Orgânica, considerando o art. 33 da Lei Municipal 

2.823, de 30 de dezembro de 2009 – Plano de Carreira do Magistério 

Municipal, 
 

CONSIDERANDO, a retomada parcial das atividades do magistério 

municipal e o Memorando 329/2020 da Secretaria Municipal de Educação; 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º CONVOCAR para o Regime Suplementar junto ao Magistério 

Municipal o servidor abaixo listado: 

 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 

efeitos a partir de 08.06.2020. 

São Jerônimo, 29 de setembro de 2020. 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal 

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PARECER JURÍDICO 

IMPUGNAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 052/2020 

Processo Administrativo nº 731/2020 

 

Objeto:  registro de preços para TESTES RÁPIDOS PARA COVID-19 

IgG E IgM, conforme especificações descritas no anexo I do Edital, a fim 
de enfrentamento da emergência causada pela pandemia de COVID-19. 

 

IMPUGNAÇÃO da empresa:  RENOVA MEDICAL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 

 

RAZÕES: Excesso de exigências por parte da Administração, em especial, 
prazo de validade do produto de, no mínimo 12 meses e elevada 

sensibilidade do resultado do teste. 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO/RS, torna público para 

conhecimento dos interessados que, RATIFICA os termos do PARECER 

JURÍDICO datado de 28 de setembro de 2020, que é pela improcedência 
da impugnação formulada pela empresa RENOVA MEDICAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA, através do processo administrativo nº 
1829/2020. Mantendo assim, todas condições pré-estabelecidas no edital. 

São Jerônimo, 29 de setembro de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 055/2020 

Participação exclusiva ME/EPP 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 

que se encontra aberta a Licitação: Pregão ELETRÔNICO nº 055/20-Tipo: 

Menor preço - Objeto: Contratação empresa para prestação de SERVIÇOS 
DE TRANSPORTE DE PACIENTES REALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

E EXAMES EM INSTITUIÇÕES DE REFERÊNCIA NO MUNICÍPIO 

DE PORTO ALEGRE/RS conforme especificações do anexo I. 

Início da sessão de disputa: 14/10/2020 10:00 
 O Edital poderá ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais 

informações poderão ser obtidas junto ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. 
Soares de Carvalho n. º 558 – São Jerônimo - Fone: (51) 3651-1744 - 

Ramal 228 – e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br.  

São Jerônimo, 29 de setembro de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão ELETRÔNICO/SRP nº 056/2020 

Participação exclusiva ME/EPP   

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 

que se encontra aberta a Licitação: Pregão ELETRÔNICO/SRP nº 056/20-

Tipo: Menor preço - Objeto: SRP/AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, 

conforme anexo I. 

Início da sessão de disputa: 15/10/2020 10:00 
 O Edital poderá ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br  www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais 

informações poderão ser obtidas junto ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. 
Soares de Carvalho n. º 558 – São Jerônimo - Fone: (51) 3651-1744 - 

Ramal 228 – e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br. 

São Jerônimo, 29 de setembro de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão ELETRÔNICO/SRP nº 057/2020 

Participação exclusiva ME/EPP 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO, RS, torna público, 
que se encontra aberta a Licitação: Pregão ELETRÔNICO/SRP nº 057/20-

Tipo: Menor preço - Objeto: SRP/AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA 

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO, conforme anexo I. 
Início da sessão de disputa: 16/10/2020 09:00 

 O Edital poderá ser retirado nos seguintes endereços eletrônicos: 

www.pregaoonlinebanrisul.com.br, www.saojeronimo.rs.gov.br. Demais 
informações poderão ser obtidas junto ao Dep. De Licitações, na Rua Cel. 

Soares de Carvalho n. º 558 – São Jerônimo - Fone: (51) 3651-1744 - 

Ramal 228 – e-mail: licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br.  

São Jerônimo, 29 de setembro de 2020. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 

Secretária de Governo 
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