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DECRETO N° 7.2681 de 17 de março de 2020.
Decreta situação de emergência de
saúde pública no Município de João
Neiva, decorrente da pandemia do
coronavirus (COVID-19), e dispõe
sobre as medidas para contenção e
enfrentamento.
0 Prefeito Municipal de João Neiva, Estado do Espirito
Santo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do
art. 61 da Lei Orgânica do Município de João Neiva, e;
Considerando a classificação pela Organização Mundial de
Saúde, no dia 11/03/2020, como pandemia do coronavirus (COVID-19);
Considerando a Lei Federal no 13.979, de 06/02/2020, que
dispõe sobre as medidas de prevenção e enfrentamento da emergência da
saúde pública provocada pelo coronavirus (COVID-19);
Considerando o Decreto Estadual no 4593-R, de
13/03/2020, que decreta o estado de emergência em saúde pública no
Estado do Espirito Santo, e estabelece medidas sanitárias e
ad'ninistrativas para prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos decorrentes do coronavirus (COVID-19), e dá outras
providências;
Considerando a Portaria no 188/GM/MS, de 4/02/2020, que
declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN),
em decorrência da Infecção Humana pelo coronavirus (COVID-19);
Considerando a Portaria no 036-R, de 16/03/2020, que
estabelece protocolo clinico para síndromes respiratórias gripais, em
virtude do surto de coronavirus (COVID-19) durante o estado de
emergência de saúde pública estadual, e dá outras providencias;
Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de
resposta, estratégia de acompanhamento e suporte dos casos suspeitos e
confirmados;
DECRETA:
Art. 1°. Fica decretada SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em
saúde pública no Município de Joao Neiva, em razão de pandemia do
coronavirus (COVID-19).
Art. 2°. As medidas definidas neste Decreto visam a
proteção da coletividade e, quando implementadas, deverão garantir o
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pleno respeito a integridade e dignidade das pessoas, famílias e
comunidades.
Art. 3°. Fica instituído o Comitê de Enfrentamento ao
coronavirus (COVID-19) composto pelo:
I. Prefeito Municipal;
II. Secretário Municipal de Saúde;
III. Assessor de Vigilância em Saúde;
IV. Assessor de Ações em Saúde;
V. Representante do Hospital e Maternidade "Sagrado
Coração de Maria";
VI. Procurador Geral do Município;
VII. Secretário Municipal de Educação;
VIII. Secretário Municipal de Administração;
Secretário Municipal de Trabalho, Assistência e
IX.
Desenvolvimento Social.
Art. 4°. Para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do coronavirus (COVID-19), nos termos do inciso III do
art. 30 da Lei Federal no 13.979, de/02/2020, poderão ser adotadas as
seguintes medidas:
I. determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
C) coleta de amostras clinicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;
f) quarentena e isolamento;
II. estudo ou investigação epidemiológica;

III. requisição de bens e serviços de pessoas naturais e
jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa.
Parágrafo único. A requisição administrativa, sempre
fundamentada, como hipótese de intervenção da Administração Pública na
propriedade para contratação de bens ou serviços para tratamento,
prevenção, isolamento ou quarentena, deverá garantir ao particular o
pagamento posterior de indenização, quando for o caso, e terá suas
condições e requisitos definidos em atos infralegais emanados pela
Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e seu período de vigência não
pode exceder à duração da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavirus (COVID-19), e envolverá, em
especial:
I. hospitais privados, independentemente da celebração de
contratos administrativos;
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II.
laboratórios e unidades de saúde privados,
independentemente da celebração de contratos administrativos;
III. profissionais da saúde, hipótese que não acarretará na
formação de vinculo estatutário ou empregaticio com a Administração
Pública.
Art. 5°. Fica dispensada a licitação para aquisição de bens,
serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus
(COVID-19), de que trata este Decreto, nos termos do art. 40 da Lei
Federal no 13.979, de 06/02/2020.
Art. 6°. A SEMSA poderá emitir portarias suspendendo
atividades e adotando procedimentos que entender necessários.
I. o pronto atendimento e as unidades de saúde do
Município farão atendimento em prioridade absoluta, independente de
ordem de chegada, de pessoas acima de 60 (sessenta) anos e demais,
que compõe o grupo de risco;
IL quaisquer cidadãos que apresentem sintomas e os
requisitos indicados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) devem ter
atendimento prioritário.
Art. 7°. Ficam suspensas, no âmbito do Município de João
Neiva, no período de 23 de março a 04 de abril de 2020, as atividades
educacionais em todas as escolas da redes de ensino pública e privada.
I. no período de 17 a 20 de março de 2020 as escolas das
redes de ensino pública e privada parmenecerão abertas para orientação e
acolhimento de estudantes, período em que as famílias deverão se
adaptar a nova situação;
II. fica facultado o comparecimento dos estudantes às
unIdades de ensino no período de 17 a 20 de março de 2020;
III. as atividades educacionais, no período compreendido
entre 17 a 20 de março de 2020, deverão envolver conteúdos já
ministrados, sem prejuízo curricular aos estudantes que não
comparecerem às unidades de ensino.
IV. o período de suspensão de atividades educacionais na
rede de ensino pública municipal deverá ser compreendido como
antecipação do recesso/férias escolares;
V. a continuidade da interrupção do calendário educacional
se dará após avaliação do Comitê de Enfrentamento ao coronavirus
(COVID-19);
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VI.
os ajustes necessários para o cumprimento do
calendário escolar serão estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Echcação (Semed), após o retorno das aulas;
a Semed poderá emitir portarias estabelecendo
VII.
medidas e procedimentos que entender necessários.
Art. 8°. Na área da Assistencia Social ficam suspensas, pelo
prazo de 15 (quinze) dias contados a partir de 23/03/2020, as atividades
relacionadas aos projetos sociais desenvolvidos pelo Instituto Preservarte,
Centro Associativo Renascer, Associação Pestalozzi de João Neiva, Caritas
Diocesana de Colatina - Projeto Crubix6.
Art. 9°. 0 atendimento praticado nos prédios e setores da
Administração Pública Municipal será individualizado, devendo a espera
ser realizada em áreas externas, recomendando-se que se mantenha a
distancia minima de 1 m (um metro) entre as pessoas, com vistas a evitar
a aglomeração.
Art. 10. Aos órgãos, setores e secretarias municipais fica
determinado os seguintes procedimentos preventivos:
I. manter o ambiente de trabalho bem ventilado, com
janelas e portas abertas, caso seja possível;
II. promover informações e afixar cartazes educativos em
local visível aos servidores e usuários dos serviços públicos, com a
informação sobre os cuidados de saúde, preventivos ao contágio do novo
Coranavirus;
III.
limpar e desinfetar, em regime intensivo, objetos e
superfícies tocados com frequência.
Art. 11. Qualquer servidor público, empregado público ou
contratado por empresa que presta serviço para o Município de João Neiva
que apresentar sintomas de síndrome gripal (tosse seca, dor de cabeça,
dores no corpo, coriza e, obrigatoriamente, febre), deverá procurar
imediatamente assistência médica.
Art. 12. Os servidores públicos municipais maiores de 60
(sessenta) anos, as gestantes, os portadores de doença crônica ou os
imunodeprimidos, que compõem risco de aumento de mortalidade por
coronavirus (COVID-19), serão transferidos para execução de suas
atividades na modalidade Home Office, cujos critérios serão firmados
entre o servidor e o secretário de sua lotação.
Art. 13. Fica suspenso o Concurso Público do Município de
João Neiva, referente, exclusivamente, ao Edital no 005/2020, bem como
as provas agendadas para 29/03/2020.
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Art. 14. Ficam suspensas as atividades em todo o
Município, com grupos que envolvam pessoas acima de 60 (sessenta)
anos.
Art. 15. Durante a vigência deste Decreto, ficam suspensos
todos os eventos de massa, governamentais, partidários, festivos,
esportivos, artísticos, culturais, politicos, científicos e comerciais.
Art. 16. De forma excepcional, com o único objetivo de
resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no
combate da propogação do coronavirus (COVID-19), recomenda-se,
durante a vigência deste Decreto, as seguintes restrições:
I. funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos congêneres com lotação restringida a 30% (trinta por
cento) da sua capacidade;
II. atendimento de bares, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos congêneres no interior de hotéis, pousadas e
estabelecimentos similares, restringido apenas aos hóspedes;
III.
fechamento de academias, centros de ginástica e
estabelecimentos similares;
IV. a não realização de festas, encontros e similares,
mesmo que de cunho familiar;
V. a não realização de missas, cultos e similares, sendo
recomendado o atendimento religioso individual.
Parágrafo único. Quanto as igrejas e templos, desde que
seja obedecido um distanciamento mínimo de 1 m (um metro) entre as
pessoas presentes, fica estabelecido que caberá a cada instituição
religiosa a discricionariedade de que suspenda as missas, cultos,
encontros e reuniões, pelo tempo que acharem necessário, ou que
estabeleça mais horários, a fim de diminuir a aglomeração dos fiéis, bem
como os oriente sobre a forma de prevenção de disseminação do
coronavirus (COVID-19).
Art. 17. Os bares e restaurantes deverão observar na
organização de suas mesas a distância minima de 2 m (dois metros) entre
elas.
Art. 18. A Semsa será responsável pelo monitoramento e
realização das ações necessárias ao combate da epidemia, devendo os
demais órgãos municipais trabalhar de forma integrada e prestar auxilio
prioritário às solicitações que forem realizadas pela referida pasta.
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Art. 19. A tramitação dos processos administrativos
referentes a assuntos vinculados a este Decreto correrá em regime de
urgência e prioridade em todas as secretarias municipais.
Art. 20. As despesas para a execução de quaisquer aches
decorrentes desta declaração de emergência em saúde pública deverão
ser processadas pela Secretaria Municipal da Fazenda (Semfa), que
manterá relatório atualizado de todas as despesas realizadas.
Parágrafo único. Compete a Secretaria Municipal de
Planejamento, Habitação, Desenvolvimento Urbano e Projetos Especiais
(Semplahde) assegurar a suplementação dos recursos necessários ao
orçamento da Semsa para execução e efetividade das medidas adotadas
em razão deste Decreto.
Art. 21. Fica expressamente recomendado as empresas
privadas, indústrias, comércio, prestadores de serviço e similares, que, no
caso de funcionário e/ou colaborador que apresentar sintomas de
síndrome gripal (tosse seca, dor de cabeça, dores no corpo, coriza e,
obrigatoriamente, febre), deverá ser encaminhado imediatamente para
assistência médica.
Art. 22. Nos termos da Lei Federal no 13.709, de
14/08/2018, os dados pessoais dos pacientes que apresentem suspeita ou
confirmação de infecção pelo coronavirus (COVID-19) são invioláveis e
estão protegidos por sigilo.
Art. 23. Considerar-se-6 abuso do poder econômico a
elevação de pregos, sem justa causa, com o objetivo de aumentar
arbitrariamente os valor dos insumos e serviços relacionados ao
enfrentamento do coronavirus (COVID-19), na forma do inciso III do art.
36 da Lei Federal n° 12.529, de 30/11/2011 e do inciso II do art. 2° do
Derreto Federal n° 52.025, de 20/05/1963, sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.
Art. 24. As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao
cumprimento das medidas previstas neste Decreto, e o seu
descumprimento acarretará responsabilização, nos termos previstos em
lei.
Art. 25. Aquele que descumprir o presente Decreto estará
cometendo crime de desobediência (art. 330 do Código Penal Brasileiro),
sujeitando-se a aplicação da Lei Penal.
Art. 26. 0 cumprimento das imposições do presente
Decreto ficará a cargo dos órgãos competentes para manutenção da
ordem pública no Município.
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Parágrafo único. As autoridades policiais civil e militar
pojerão atuar de maneira a garantir o fiel cumprimento deste Decreto.
Art. 27. Nos casos de recusa ao cumprimento das medidas
definidas neste Decreto, os órgãos competentes, com o objetivo de
atender o interesse público e evitar o perigo ou risco coletivo, deverão
adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis.
Art. 28. As medidas previstas neste Decreto poderão ser
reavaliadas a qualquer momento, mesmo antes de findos os prazos
previstos neste documento.
Art. 29. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de João Neiva/ES, em 17 de
março de 2020.

Otávio Abreu Xavier
Prefeito Municipal
Registrado e publicado, em 17 de março de 2020.

ar a Carrara Nascimento
Chefe de Gabinete

