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DECRETO MUNICIPAL Nº 049/2020-GAB/PMSJP               DE 10 DE AGOSTO DE 2020 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO, NO ÂMBITO DO  

MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ 

PORFIRIO-PARÁ, À PANDEMIA DA  

COVID-19, CAUSADA PELO NOVO 

CORONAVÍRUS. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA, Dirceu Biancardi, no 

uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 74, inciso IX, da Lei Orgânica 

Municipal. 

CONSIDERANDO o nivelamento estável nas áreas territoriais do município de Senador José 

Porfírio quanto à pandemia alastrada pela COVID 19, levando em consideração os esforços 

realizados pelos servidores da área da saúde deste município. 

D E C R E T A :  

Art. 1º - Fica autorizado, de acordo com o cronograma estabelecido pelas respectivas secretarias 

municipais, a concessão de férias, licença especial e licença sem remuneração para os servidores 

lotados na Secretaria Municipal de Saúde, ou qualquer outro setor estratégico da Administração 

Pública Municipal, que vêm atuando na contenção da Pandemia no município de Senador José 

Porfírio/PA,  revogando-se  o estabelecido anteriormente no art. 15 do Decreto nº 040/2020, de 

31/05/2020. 

Art. 2º - Fica revogado o art. 16 do Decreto nº 048/2020, de 05/07/2020, determinando-se o 

horário de funcionamento dos órgãos da Administração Pública das 08:00h às 14:00h, devendo 

exercer suas atividades, sem manter contato direto com o público, os servidores que se 

enquadrem nos seguintes grupos: 

 I – acima de 60 anos de idade;  

II – gestantes  

III -  lactantes - no  período de lactação (6 primeiros meses); 
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IV - com doenças crônicas graves, consideras como tais, as abaixo relacionadas, desde que 

devidamente comprovada, através de Laudos Médicos, anexados ao pedido de dispensa. 

a) doença respiratória crônica: asma em uso de corticóide inalatório ou sistêmico (moderada 

ou grave), doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC, bronquiectasia, fibrose cística, doenças 

intersticiais do pulmão, displasia broncopulmonar, hipertensão arterial pulmonar e crianças com 

doença pulmonar crônica da prematuridade; 

b) doença cardíaca crônica: doença cardíaca congênita, hipertensão arterial sistêmica com 

comorbidade, Síndrome de Marfan, fibrilação atrial crônica, doença cardíaca isquêmica e 

insuficiência cardíaca; 

c) doença renal crônica: doença renal nos estágios 3, 4 e 5, síndrome nefrótica e paciente em 

diálise; 

d) doença hepática crônica: atresia biliar, hepatites crônicas e cirrose; 

e) doença neurológica crônica: condições em que a função respiratória pode estar 

comprometida pela doença neurológica, devendo ser consideradas as necessidades clínicas 

individuais dos pacientes, incluindo acidente vascular cerebral, indivíduos com paralisia 

cerebral, esclerose múltipla, e condições similares; doenças hereditárias e degenerativas do 

sistema nervoso ou muscular e deficiência neurológica grave; 

f) diabetes: diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos; 

g) imunosupressão: imunodeficiência congênita ou adquirida e imunosupressão por doenças 

ou medicamentos; 

h) obesos: obesidade grau III; 

i) transplantados: órgãos sólidos e medula óssea; 

j) portadores de trissomias: Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Síndrome de 

Wakany, dentre outras trissomias. 

§ 2º Em caso de necessidade e, a critério da administração municipal, poderá ser implementado o 

teletrabalho ou trabalho remoto para os servidores enquadrados nos grupos especificados nos 

incisos e alíneas do caput deste artigo. 
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§ 3º O trabalho remoto mencionado no parágrafo anterior somente será estabelecido para os 

profissionais que, dentro das suas áreas de atuação, tenham condições de acessar as tecnologias 

necessárias para a execução do serviço fora de seu local de trabalho. 

a) As Secretarias Municipais de Saúde (SEMSAS) e Secretaria Municipal de Administração 

(SEMAD) deverão publicar protocolo de atendimento aos servidores públicos, que se 

ausentarem na forma do inciso II do caput deste artigo, especialmente para fins de 

investigação e controle epidemiológico. 

 

Art. 3º -  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, a partir das 23h 59min e 59seg,  

e poderá ser revisto a qualquer tempo. 

Registre-se, publique-se e Cumpra-se. 

 

Senador José Porfírio/PA, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

DIRCEU BIANCARDI 

Prefeito Municipal 
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