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A primeira etapa da Campanha de Va-
cinação contra a Gripe, que atenderá
prioritariamente idosos e trabalhado-
res da área de Saúde, começou nesta
segunda-feira, dia 23. Em Rio das Ostras,
várias Unidades de Saúde e alguns pon-
tos de apoio estão em atendimento.

No entanto, além da vacinação nesses
postos, o Município adotou mais uma es-
tratégia para que todos os idosos sejam
vacinados em domicílio, para evitar aglo-
merações durante esse período de
enfrentamento ao Coronavírus – Covid-19.

Como divulgado anteriormente, so-
mente seriam imunizados em suas re-
sidências, os idosos atendidos nas áre-
as de cobertura de atuação das Estra-
tégias de Saúde da Família – ESF’s, que
já recebem rotineiramente a visita de

CAMPANHA CONTRA A GRIPE
Prefeitura disponibiliza agendamento para vacinação domiciliar de idosos

agentes comunitários e técnicos em enfermagem do Muni-
cípio. Mas a partir desta segunda-feira, idosos que não são
atendidos nessas áreas, também poderão ser imunizados
em domicílio, por meio de agendamento via WhatsApp.

Uma equipe da Prefeitura de Rio das Ostras estará aten-
dendo de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, pelos se-
guintes telefones: (22) 99827-1413/ 99819-3344/ 99819-
2960/ 98843-4077 e 99833-2224 (WhatsApp). Esses núme-
ros são para preenchimento do Formulário de Cadastro
para Vacinação Residencial de Idosos. A equipe colherá os
dados das pessoas idosas, que serão repassados para a
Secretaria de Saúde fazer o agendamento.

As Unidades de Saúde e pontos de apoio continuarão aber-
tos para vacinação, das 8h30 às 16h30, para os profissionais
de Saúde nessa primeira fase, e durante toda a Campanha de
Vacinação, que terá duração de 60 dias, conforme calendário
do Ministério da Saúde, respeitando a orientação do mesmo
com distanciamento de até 1,5m de uma pessoa pra outra nas
filas de atendimento, evitando assim as aglomerações.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Rua Campo de Albacora, 75 - Loteamento Atlântica - Tel.: 2771-1515

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO DAS OSTRAS
Avenida dos Bandeirantes, 2000 - Verdes Mares - Tel.2760-1060

EXPEDIENTE

O Jornal está disponível no link www.riodasostras.rj.gov.br

CONVITE
A Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rio das
Ostras, CONVIDA as Empresas e os Profissionais Autônomos, para se cadas-
trarem nesta Prefeitura, a fim de que possam fornecer materiais  e ou /
prestarem serviços, assim como os cadastrados a atualizarem seu cadastro.

Relação de documentos necessários para o CADASTRAMENTO:
FIRMAS:
1) Cópia do Contrato Social e suas alterações
2) Cópia do Cartão do CNPJ.
3) Cópia da Inscrição Estadual e Municipal.
4) Certidão Negativa de Débito (Federal, Estadual com sua Resolução e Municipal).
5) Cópia da Certidão de Dívida Ativa do Estado
6) Prova de regularidade relativa a seguridade social (INSS).
7) Prova de regularidade ao Fundo de Garantia por  Tempo de Serviço (FGTS).
8) Cópia do Alvará de localização.

O FORMULÁRIO PARA CADASTRO PODERÁ SER ADQUIRIDO NO:
Departamento de Licitação e Contratos – DELCO

Rua Campo de Albacora, 75
Loteamento Atlântica - Rio das Ostras/RJ.

Telefones: (22) 2771-6137/ 2771-6404

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário de Administração Pública
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ATOS do EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2481/2020

ATUALIZA AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PROPAGAÇÃO DECORRENTE
DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NAS
SITUAÇÕES QUE MENCIONA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela legislação em vigor;

CONSIDERANDO a declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus
pela Organização Mundial da Saúde – OMS, de 11 de março de 2020, assim como a
Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, de
30 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas
para enfrentamento da situação de emergência em saúde pública de importância
internacional decorrente do novo Coronavírus, bem como a Declaração de Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria nº 188/GM/
MS, em 4 de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO que as autoridades públicas médicas e sanitárias já declararam a existência
de transmissão comunitária em unidades da Federação, em que não se consegue identificar
a trajetória de infecção pelo novo Coronavírus;

CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara dos Deputados da Mensagem Presidencial
nº 93/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Brasil;

CONSIDERANDO que o grupo de risco para infecção pelo novo Coronavírus – Covid-
19 compreende idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras,
respiratórias e outras com morbidades preexistentes que possam conduzir a um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;

CONSIDERANDO a natureza essencial da atividade da Administração Pública e a
necessidade de se assegurarem condições mínimas para sua continuidade, compatibilizando-
a com a preservação da saúde de agentes públicos e população em geral;

CONSIDERANDO que a paralização integral da Administração Pública configura abandono
dos deveres republicanos e afronta o pacto social de garantia pelo Estado do direito
natural à vida, liberdade, segurança e propriedade,

D E C R E T A:

Art. 1°. De forma excepcional, do dia 24 de março de 2020 ao dia 31 de março de 2020,
com o único objetivo de garantir a atividade da Administração Pública e de se assegurarem
condições mínimas para sua continuidade, ficam os Secretários Municipais autorizados
a manterem o funcionamento dos departamentos a eles vinculados segundo critérios da
essencialidade dos serviços e da imprescindibilidade de permanência de servidores.
Parágrafo primeiro. O Secretário Municipal deverá manter equipe mínima para o
funcionamento de departamentos e autorizar o afastamento de servidores para a realização
de trabalho à distância (home office), segundo critérios de essencialidade dos serviços.
Parágrafo segundo. O servidor poderá ser convocado a qualquer tempo nos casos em
que o afastamento implicar a paralização de serviços, sobrecarga de tarefas no
departamento ou ineficiência por falta de apoio ou assessoramento indispensável.

Art. 2º. Os Secretários Municipais encaminharão à Subsecretaria Municipal de Gestão de
Pessoas (SUBGEP), até o dia 25 de março de 2020, a relação dos servidores que
passarão ao gozo de férias compulsórias a partir do dia 1º de abril de 2020.
Parágrafo primeiro. As férias poderão ser revogadas a qualquer tempo, a critério da
Administração Pública, de acordo com a necessidade do serviço.
Parágrafo segundo. Os servidores com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, que
sejam portadores de doenças autoimunes, oncológicas ou respiratórias crônicas, deverão
entrar em gozo de férias compulsórias vencidas, ou a vencer em forma de adiantamento.

Art. 3º. Fica suspenso pelo prazo de 15 (quinze) dias o funcionamento de hotéis, pousadas,
albergues e similares.
Parágrafo primeiro. Os estabelecimentos referenciados no caput deste artigo deverão
providenciar a saída dos hóspedes e o esvaziamento das unidades de acomodação até
o término do horário limite para o “check out”, a contar da data de publicação do decreto.

Art. 4º. As medidas previstas neste Decreto podem ser ampliadas, complementadas ou
revogadas de acordo com o avanço da pandemia.

Art. 5º. Em caso de recusa do cumprimento das determinações contidas no presente
Decreto, ficam autorizados, desde já, aos órgãos competentes, com o objetivo de
atender ao interesse público e evitar o perigo e risco coletivo, adotar todas as medidas
administrativas e judiciais cabíveis, estando sujeitos os infratores às cominações
previstas no art. 10, VII da Lei Federal nº 6.437/1977 e art. 268 do Código Penal.

Art. 6º. O encerramento da aplicação das medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional em decorrência da infecção humana pelo
Coronavírus fica condicionada à avaliação de risco realizada pelo Gabinete de
Enfrentamento à COVID-19.

Art. 7º. O Gabinete de Enfrentamento à COVID-19 manterá dados públicos e atualizados
sobre os casos confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de
emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de março de 2020.

MARCELINO CARLOS DIAS BORBA
Prefeito do Município de Rio das Ostras

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

O DELCO comunica aos interessados o ADIAMENTO da licitação abaixo:

Tomada de Preços nº 004/2020 (Processo Administrativo no 38857/2019-SEMOP),
objetivando a contratação de empresa de engenharia para realização de reforma da
iluminação pública em parte da Rodovia Amaral Peixoto do trecho entre os km 157 e o
km 162 – Rio das Ostras/RJ, inicialmente marcado para o dia 25/03/2020 às 09:00 horas
fica ADIADO SINE DIE, em virtude Art. 12 do Decreto Municipal nº 2479/2020.

GIOVANNI DA SILVA ZAROR
Secretário de Administração Pública

PORTARIA SAAE-RO Nº 023/2020

REVOGA PORTARIA, ERRATA E DESIGNA SERVIDOR PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

O PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
RIO DAS OSTRAS, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais e
consoante o art. 67º DA Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 1743/2017,

R E S O L V E:

Art. 1º - REVOGAR, a Portaria n° 021/2020, publicada no Jornal oficial n° 1147 de 18/03/
2020 e Errata da Portaria 021/2020, publicada no Jornal Oficial n° 1148 de 20/03/2020.

Art. 2º  - DESIGNAR, a contar de 10/03/2020,  a servidora, CAROLINA FERNANDES,
matrícula 123-6, Engenheiro Ambiental e Sanitarista, como responsável pela FISCALIZAÇÃO
do contrato 003/2019, PA n° 063/2019, firmado com a empresa DT Engenharia de
Empreendimentos Ltda, referente à prestação de serviços técnicos especializados para
recuperação das etapas dos sistemas operacionais que compõem o processo de tratamento
de esgoto da Estação de Tratamento de Esgoto da Zona Especial de Negócios (ETE ZEN)
do Município de Rio das Ostras  em substituição ao servidor ÁDENIS TINOCO DE
FREITAS COSTA, Mat. nº 70-1, Gerente.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio das Ostras, 23 de março de 2020.

ALEXANDRE BELEZA ROMÃO
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

PORTARIA N° 029/2020

Considerando tudo o que já foi exposto nas motivações para a edição da Portaria 028/
2020 que trata do regime de trabalho na Câmara Municipal em virtude do coronavírus e
com a intenção de complementá-la;
Considerando o que foi dito pelas autoridades da área de saúde e o que vem sendo
adotado em outros entes federados a fim de evitar a propagação do vírus, principalmente
durante o período de maior probabilidade de transmissão compreendido entre os dias 24
e 30 de março;
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Rio das Ostras, Estado do Rio de Janeiro,
através de seu Presidente, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. – Ficam suspensas as atividades laborais presenciais na Câmara Municipal de
Rio das Ostras entre os dias 24 e 30 de março.

Art. 2°. – Os servidores do Poder Legislativo executarão suas tarefas em regime de
home office, sendo desnecessária sua presença nos próprios da Câmara Municipal.
Parágrafo Único. Em casos de necessidades excepcionais e devidamente justificadas
poderá a Mesa Diretora convocar os servidores para o exercício da atividade laboral em
caráter presencial.

Art. 3°. – Ratificando a portaria anterior, assim como aconteceu com a realização das
Sessões Legislativas Ordinárias, os prazos de todas as Comissões, permanentes ou
provisórias, da Casa Legislativa para emissão de pareceres ou atos similares também
se encontram suspensos pelo prazo inicial de 15 dias ali previstos.

Art. 4°. – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, ratificando e
complementando a portaria 028/2020.

Sala das Sessões, 23 de março de 2020.
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