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NOTA TÉCNICA 02/2021/AROM 

 

Decreto Estadual nº 26.134, de 17 de junho 
de 2021. Competência concorrente da 
União, Estado e municípios rondonienses. 
Adequação jurídica dos Decretos 
Municipais. 

 

1. MOTIVAÇÃO DO APONTAMENTO TÉCNICO 

 

Insere-se no escopo desta Associação o suporte aos municípios rondonienses 

para o enfrentamento de questões que afetem a gestão municipalista dos associados. 

Em face do compromisso institucional pelo fortalecimento da agenda 

municipalista e diante das dificuldades observadas em todos os municípios 

rondonienses com a pandemia do coronavírus, cabe a Diretoria da Associação, 

assistida por sua assessoria jurídica contratada, envidar esforços para formular 

subsídios técnico-jurídicos que contribuam para a proteção da saúde de sua 

população, levando em conta a singularidade de cada município associado, razão pela 

qual foi lavrada a presente Nota Técnica diante da publicação do Decreto Estadual nº 

26.134, de 17 de junho de 2021. 

 

2. DO DECRETO ESTADUAL 26.134/2021. COMPETÊNCIA 

CONCORRENTE EM MATÉRIA DE SAÚDE 

 

A promoção de ações de vigilância epidemiológica, no Brasil, compete ao 

Ministério da Saúde, ente federal, responsável pela organização do Programa 

Nacional de Imunizações (PNI) para cada doença e que coordena as ações de 

armazenamento e distribuição, junto com Estados e municípios nos termos da Lei nº 

6.259/75 e Decreto nº 78.231/76. 

De igual modo, em que pese as assimetrias no pacto federativo presentes na 

Constituição Federal, o inciso II do artigo 23 de nossa Carta da República estabelece 

a competência concorrente do cuidado à saúde da população, fazendo-se necessárias 

ações programáticas para a proteção e cuidado individual e coletivo. 
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A transmissibilidade do coronavírus e o risco de mortalidade alta em 

consequência do contágio desafiam o mundo; os entes federados brasileiros, diante 

de suas especificidades, limitações e dificuldades, tem envidado esforços para 

proteger a vida de cada cidadão por meio de várias ações organizadas para o 

tratamento ambulatorial e clínico. 

Desta feita, o Estado de Rondônia, por meio do Chefe do Poder Executivo, 

tem editado atos normativos para regular as atividades econômicas e estabelecendo 

medidas excepcionais de controle epidemiológico da pandemia do coronavírus, 

observando em qualquer sentido disposto na Medida Cautelar em Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 672) 

Destaca-se que o Decreto Estadual nº 26.134, de 17 de junho de 2021, 

estabeleceu em seu artigo 2º período de vacância legal de 10 dias corridos a contar 

do dia 17 de junho, para regulamentar as atividades econômicas, serviços e demais 

atividades levando em conta evidências epidemiológicas e taxa de ocupação 

hospitalar da macrorregião do município. 

Desta feita, no interregno entre a presente data e o dia 26 de junho, fica 

mantida a aplicação das medidas restritivas orientadoras estaduais estabelecidas no 

Decreto Estadual nº 25.859, de 6 de março de 2021. 

Em face da autonomia jurídica dos entes municipais, a liberação de atividades 

econômicas deve levar em conta o quadro de internações, a capacidade instalada e 

os riscos envolvidos, podendo mitigar o entendimento quanto a flexibilização de 

aglomerações preconizadas nos arts. 3º e 4º. 

A fiscalização das atividades, observado, portanto, a autonomia do ente em 

emitir alvarás de funcionamento e manutenção de atividades conforme respectivo 

Código de Postura é feita de acordo com o quadro de pessoal, documentação e 

adoção de medidas restritivas de distanciamento, disponibilização de álcool como 

sanitizante.  

O inciso II do art. 4º do Decreto Estadual supracitado deve ser, assim, 

interpretado de acordo com a competência constitucional municipal em matéria de 

interesse local (inciso I do artigo 30 da CRFB). A disponibilização e orientação de 

servidores municipais para fiscalização no evento é competência exclusiva do 

mailto:arom@arom.org.br
http://www.arom.org.br/


Defesa contínua dos Municípios 
 

 

Av. Lauro Sodré, 1663, Bairro Olaria - CEP 76.801-284 - Porto Velho – Rondônia. 

E-mail: arom@arom.org.br. Sítio: www.arom.org.br. Telefone: (69)2182-3030 
Página 3 de 4 

      

município, de acordo com a disponibilidade de pessoal e inviabilidade de outras 

medidas de fiscalização, tais como o acompanhamento de agenda de autorizações 

de eventos, equipe volante nas ruas ou ainda exigência de documentos, em face da 

presunção de boa-fé preconizada como um dos princípios da Lei de Liberdade 

Econômica (inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 13.874, de 20 de setembro de 2019). 

Quanto ao artigo 7º, estranha-se a referida disposição, haja vista que a 

competência para fixar prazos de lançamentos e demais condições relativas ao 

lançamento das vacinações considerando que o artigo 6º da Lei Federal nº 6.259, de 

30 de outubro de 1975 garante papel meramente complementar para cumprimento 

das vacinações e que já existe norma nacional sobre o tema (art. 15 da Lei Federal 

14.124, de 2021). 

Em qualquer sentido, diante do prazo exíguo de lançamento das informações 

e o risco de responsabilização do gestor público municipal, a Associação recomenda 

o pronto lançamento das informações relativas à imunização da população em 

sistema mantido pelo Ministério da Saúde, observando em todo o caso as prescrições 

da Leis Federais nº 14.124, de 2021 e da 6.259, de 1975, observando em todo o caso 

a destinação de imunizantes relativos à segunda aplicação para os imunizantes que 

assim exigir. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta Nota Técnica abrange uma situação excepcional, frise-se, em face do 

risco de gradação epidemiológica dos casos de internação em decorrência do 

coronavírus, o município, observado entendimento do Supremo Tribunal Federal 

672/DF, pode fixar restrições de atividade econômica. 

Desta feita, esta Nota Técnica, de caráter consultivo e orientativo, apresenta 

o seguinte: 

1. Cabe aos Municípios, no prazo de até 10 dias, a contar desta data corrente, 

editar Decretos, nos municípios, relativos à adoção de restrições de atividades 

levando em conta o risco epidemiológico e evolução de ocupação de leitos na 

macrorregião. Até lá, serão aplicadas as disposições do Decreto Estadual 
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25.859/2021 e os Decretos municipais vigentes, cabendo a revisão em face das 

especificidades sanitárias do ente; 

2. Cabe aos Municípios, por competência constitucional, em definir como 

serão feitas as condições de flexibilização de circulação e fiscalização por meio de 

seus órgãos municipais de Vigilância Sanitária nas hipóteses trazidas nos arts. 4º a 6º 

do Decreto Estadual examinado em conjunto com a Lei de Liberdade Econômica, a 

evolução das taxas de ocupação dos leitos hospitalares e quantidade de infecções 

ativas no município; 

3. Os Municípios devem priorizar o imediato lançamento de imunização junto 

a base de dados mantida pelo Ministério da Saúde, observando a competência 

normativa geral federal sobre o tema. A inobservância dos prazos deve ser medida 

excepcional, devidamente documentada, demonstrando as razões de não 

atendimento e medidas para regularização do lançamento, levando em conta os riscos 

de responsabilização dos gestores municipais pela inobservância do prazo disposto 

no artigo 15 da Lei Federal nº 14.124/2021. 

O objetivo é viabilizar a redução dos efeitos da doença, possibilitando a 

redução drástica das internações e garantindo o retorno seguro da população às 

atividades normais. 

O dever do Estado é assegurar os direitos de seus cidadãos; a proteção, pelos 

municípios, da saúde de cada rondoniense motivou a presente Nota Técnica nos 

presentes termos.  

Cabe à Associação Rondoniense de Municípios auxiliar no processo de 

mobilização para construção de soluções; de igual modo, os Municípios devem 

envidar esforços para adequada avaliação dos riscos epidemiológicos 

 

Porto Velho, 17 de junho de 2021. 

 

 

Célio de Jesus Lang 

Presidente da AROM 

Prof. Dr. Bruno Valverde 

Dep. Jurídico/AROM 

Jéferson Araújo Sodré 

Dep. Jurídico/AROM 

 

mailto:arom@arom.org.br
http://www.arom.org.br/

		2021-06-17T16:37:31-0400
	JEFERSON ARAUJO SODRE:01114254258
	Assinado eletronicamente nos termos legais


		2021-06-17T18:04:26-0300
	ASSOCIACAO RONDONIENSE DE MUNICIPIOS:84580547000101


		2021-06-17T18:13:17-0300
	BRUNO VALVERDE CHAHAIRA:04657666924




