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PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEDO
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 20 DE 20 DE JANEIRO DE 2021

“Ratifica-se a situação de emergência
no Município de Varzedo e define as
medidas para o enfrentamento da
pandemia decorrente do coronavírus
e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DO VARZEDO, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando a Lei Federal nº
13.979, de 6 de fevereiro 2020 e em virtude de não ter ainda erradicado o vírus
da COVID-19.

DECRETA:

Declaração de Emergência

Art. 1º - Fica ratificada a declaração de situação de emergência no Município
de Varzedo, para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de
importância internacional, enquanto perdurar a Declaração de Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) pela Organização Mundial
da Saúde.

Dispensa de Licitação

Art. 2º - Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, ficam
estabelecidas as seguintes medidas:

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa;
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II - nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no art. 4º
da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 fica autorizada a dispensa de
licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da
emergência.

III - poderá ser realizado credenciamento, nos termos do art. 25, caput, da Lei
8.666/93, para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da
emergência, de múltiplos fornecedores, inclusive pessoas naturais, assegurada
a preferência para aqueles que ofertarem preços mais vantajosos.

Art. 3° - Fica instituído, no âmbito da Prefeitura Municipal do Varzerdo, o
trabalho remoto, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), para:

I - servidores que tenham 60 (sessenta) ou mais anos de idade;
II - servidores que tenham histórico de doenças respiratórias e doenças
crônicas;
III - servidoras grávidas;
IV - servidores que utilizam medicamentos imunossupressores.
V – ficam ressalvados para aplicação dos incisos anteriores, aqueles que
necessitam da prestação de serviços presencial e para os casos em que o uso
de medicação lhes permitem a prática de suas funções fisicamente.
§ 1º Os servidores enquadrados nos incisos II, III e IV deste artigo deverão
informar a condição aplicável, bem como, enviar os documentos médicos
comprobatórios do seu enquadramento no respectivo grupo de risco, por meio
eletrônico, para o e-mail administracao@varzedo.ba.gov.br

§ 2º A chefia imediata estabelecerá as atividades a serem exercidas no sistema
de

trabalho

remoto,

com

a

indicação

dos

prazos

de

execução

acompanhamento das entregas.
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Art. 4° - A entrega de atestados para concessão de licença médica por suspeita
ou diagnóstico de contaminação por COVID-19 ou quaisquer outros quadros
virais respiratórios observará o seguinte procedimento:

I - Todo servidor público municipal, após atendimento médico e suspeita
de COVID-19 ou

quaisquer

outros

quadros

virais

respiratórios,

deverá

encaminhar relatório médico contendo a suspeita e a indicação de isolamento
domiciliar ou internamento, com a informação dos dias de quarentena
necessários, para o e-mail administracao@varzedo.ba.gov.br;

II - Por tratar-se de doença de notificação compulsória, não há impedimento
para informação do CID no referido documento;

III - O envio do e-mail referido no inciso I deverá conter no corpo da mensagem
a identificação completa do servidor (nome completo, CPF e matrícula), bem
como de seu órgão/entidade de lotação, além da documentação anexa
conforme descrita no inciso I;

IV - Os relatórios recebidos via e-mail serão encaminhados à Vigilância
Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde - SMS para fins de reforço na
notificação;

V - Os servidores vinculados ao INSS e Cargo Comissionado exclusivo, após
entrega do atestado especificado no inciso I acima à chefia imediata, deverão caso necessitem ampliação do prazo de afastamento - comparecer à Junta
Médica no dia útil imediatamente posterior ao último dia de afastamento para
fins de avaliação e encaminhamento ao INSS, caso necessário;

VI - O servidor, após o período de afastamento concluído e cessadas as
medidas restritivas estabelecidas no documento que trata no inc. I, deverá
procurar a Junta Médica para apresentar o atestado de afastamento original.
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§ 1º As regras gerais da licença médica estão mantidas, de acordo com o
Estatuto do Servidor Público do Município.

§ 2º A alteração nos procedimentos perdurará no decorrer da vigência das
demais medidas de contingência para enfrentamento da pandemia de COVID19.

§ 3º As medidas ora estabelecidas estão sujeitas à ampliação ou revogação a
qualquer momento, podendo ser ajustadas gradativa e progressivamente a
depender da propagação do coronavírus (COVID-19) e seus desdobramentos
sobre a dinâmica social.

Disposições finais

Art. 5º - Caberá aos Secretários e Dirigentes dos órgãos e entidades
integrantes da Administração Pública Municipal Direta e Indireta assegurar a
preservação

e

funcionamento

dos

serviços

considerados

essenciais

estratégicos.

Art. 6° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito.

Varzedo-BA, 20 de janeiro de 2021.

ARIECÍLIO BAHIA DA SILVA
Prefeito Municipal
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