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DECRETO Nº 0249/2021 
DE  31 DE MARÇO DE 2021. 

 
 

DISPÕE SOBRE O DIA “D” DE VACINAÇÃO 
CONTRA O COVID-19, DEMAIS CAMPANHAS DE 
VACINAÇÃO EM ANDAMENTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

A Prefeita Municipal de Rondon do Pará, Estado do Pará, no uso das atribuições 

legais previstas nos Artigos 72 e 73 da Lei Orgânica do Município de Rondon do Pará, 

considerando a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o Decreto Estadual n.: 800 de 

31 de maio de 2020 e os Decretos Municipais n.: 049/2020, 050/2020, 155/2021 e 245/2021,  

bem como as orientações e Declaração de Emergência de Saúde Pública oriundas da 

Organização Mundial da Saúde. Considerando os indicadores atuais da Pandemia e o panorama 

das ações de saúde no Município de Rondon do Pará, e 

CONSIDERANDO a situação de emergência mundial decorrente da PANDEMIA do 

novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO ainda, que os números de casos de infecção pelo COVID 19 estão 

subindo de forma vertiginosa em nosso município e que o percentual de ocupação de leitos e de 

Unidades de Terapia Intensiva na Região Sudeste e em todo o Estado do Pará atingiu um 

patamar preocupante, conforme indicadores da Secretaria Estadual de Saúde. 

CONSIDERANDO a atual disponibilidade de VACINAS que precisam ser aplicadas 

nos grupos definidos no Plano Municipal de Imunização contra o COVID 19. 

CONSIDERANDO a edição do Decreto Municipal 247/2021 que determinou PONTO 

FACULTATIVO nos diversos órgãos da Administração Pública Municipal de Rondon do Pará. 

CONSIDERANDO que o setor de saúde do município deve ser mobilizado na data 

de amanhã para um dia específico para a vacinação contra o COVID 19.  
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DECRETA: 

 

Art. 1º. Ficam excetuados dos efeitos do Decreto Municipal 247/2021 os servidores 

da Secretaria Municipal de Saúde. 

 Art. 2º. Os Postos de Saúde do Município de Rondon do Pará ficarão abertos no 

horário de 07:33 hs. ás 12:00 hs., no dia 01 de abril de 2021, exclusivamente para realizar as 

campanhas de vacinação em curso, em especial a VACINAÇÃO contra o COVID 19. 

Art. 3º. Ficam convocados os servidores lotados nas diversas unidades da Secretaria 

Municipal de Saúde de Rondon do Pará á participarem na data de 01 de abril de 2021 das 

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. 

Parágrafo Único. O expediente de trabalho dos servidores da saúde será de 07:00 

hs. ás 12 hs. do dia 01 de abril de 2021. 

Art. 4º. O Município fará ampla divulgação do dia “D” de vacinação contra o COVID 

19 e de outras doenças, nos meios de comunicação, redes sociais, rádios locais, carros de som 

e portal da transparência do município de Rondon do Pará, para conscientizar a população que 

faz jus a receber as doses disponíveis do imunizante ao CONVID-19 bem como das demais 

vacinas disponíveis. 

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

Publique-se e cumpra-se. 

Gabinete da Prefeita, em 31 de março de 2021. 
 

 

 

ADRIANA ANDRADE OLIVEIRA 

Prefeita Municipal 

 

 

VALBER CARLOS MOTTA 

Secretário Municipal de Administração,  

Gestão e Planejamento 


