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DECRETO N° 5.090, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

DISPÕE SOBRE O RETORNO DAS 

AULAS NO ANO LETIVO DE 2021 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de São Jerônimo, 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 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 as orientações da União dos Dirigentes Municipais de 

Educação do Rio Grande do Sul (UNDIMERS), 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 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 

do vírus, quanto para manter condições básicas de subsistência econômica 

local; 

 

CONSIDERANDO o atual panorama da pandemia na região, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º Fica autorizado o retorno das aulas presenciais no âmbito da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior, 

nas escolas e entidades da Rede Pública e Privada do Município. 

 

Art. 2º A autorização de que trata o artigo 1º, fica condicionada à 

apresentação e aprovação do Plano de Contingência junto ao Centro de 

Operações da Emergência em Saúde – COE Municipal. 

 

§1º O Plano de Contingência, uma vez aprovado, será fiscalizado pelas 

autoridades sanitárias, cabendo à instituição de ensino manter os 

protocolos. 

 

§2º Eventual descumprimento do Plano de Contingência obriga 

imediatamente a instituição de ensino a retomar as atividades remotas 

enquanto não atender aos protocolos pactuados. 

 

Art. 3º De acordo com a situação epidemiológica do Município, este 

Decreto poderá ser revisto. 

 

Art. 4º Revogando as disposições em contrário, este Decreto entrará em 

vigor na data da sua publicação, com seus efeitos a partir de 22 de 

fevereiro de 2021. 

 

São Jerônimo, 11 de fevereiro de 2021. 

 

Evandro Agiz Heberle 

Prefeito Municipal  

Fábio Medeiros de Freitas 

Secretário de Infraestrutura e Administração. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 007/2021 

Participação exclusiva ME/EPP 

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

que se encontra aberta a Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO nº 007/21-

Tipo: Menor preço - Objeto: contratação de empresa para o fornecimento 

de peças e serviços para manutenção do veículo caminhão Worker 24.220, 

ano 2017, placas IOB 9324, conforme especificações do anexo I. 

Início da sessão de disputa: 02/03/2021 as 10hs 

 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, 12 de fevereiro de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 
Secretária de Governo 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 008/2021 

Participação exclusiva ME/EPP 

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

que se encontra aberta a Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/21-

Tipo: Menor preço - Objeto: aquisição de equipamentos e materiais para 

uso do Corpo de Bombeiros/SJ, conforme especificações do anexo I. 

Início da sessão de disputa: 03/03/2021 as 10hs 

 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, 12 de fevereiro de 2021. 

Alessandra Streb Soares Azzi Araújo 
Secretária de Governo 

 

 

 

 

 

 

http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
http://www.saojeronimo.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br
http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br/
http://www.saojeronimo.rs.gov.br/
mailto:licitacoes@saojeronimo.rs.gov.br

		2021-02-12T12:09:41-0300
	FABIO MEDEIROS DE FREITAS:95433449068




