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DECRE
ETO Nº038
8/2020,
DE 21 DE
D MAIO DE
D 2020.
DISPÕE SOBRE NOVOS ATOS DE PREVENÇÃO,,
OLE E ORIENTAÇÃ
O
ÃO, DEFINIDA PE
ELA OMS
S
CONTRO
(ORGAN
NIZAÇÃO MUNDIIAL DE SAÚDE) COMO
O
PANDEM
MIA, RELA
ACIONADA AO COVID-19 – NOVO
O
CORON
NAVÍRUS –,
– NO MUNICÍPIO D
DE ITAETÊ--BAHIA, E
DÁ OUTTRAS PROV
VIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNIC
CIPAL DE ITAETÊ, Estado
E
da
a Bahia, no
n uso de suas attribuiçõess
e confo
ormidade com a Le
ei Orgânic
ca Municiipal e,bem
m assim, tendo
t
em
m
legais e em
vista
o
disposto
o
naLeiFed
deralnº13.9
979,de6de
efevereiro
ode2020,n
naPortaria
anº188/GM
M/MS,de4
4defever
eiro de 2020 e na Portaria MS/GM
M
nº 356, de 11 de marrço de202
20 e,
ERANDO o atual momento,d
m
definido pela
p
OMSS (Organizzação Mu
undial de
e
CONSIDE
Saúde), como de
e pandem
mia relacio
onada ao
o COVID--19 (novo coronav
vírus), que
e
no territó
ório brasile
eiro está em
e período de expa
ansão;
CONSIDE
ERANDOass diversass orientaç
ções dos órgãos de
d saúde
e e de protocolos
p
s
internacionais (ESP
PII), bem como a Portarianºº 188/GM/MS, de 0
04 de fev
vereiro de
e
ue declara emerg
gência de
d saúde pública de impo
ortância nacionall
2020, qu
(ESPIN), em
e decorrência da
a infecção
o humana
a pelo nov
vo corona
avírus;
CONSIDE
ERANDO os
o termos da Porta
aria nº 356
6, de 11 de
d março
o de 2020, editada
a
pelo Ministério da Saúde, que
q
dispõe
e sobre re
egulamen
ntação e do dispossto da Leii
nº 13.979, de 06
6 de fev
vereiro de
e 2020, que
q
esta
abelece a
as medid
das para
a
enfrentamento da
d
emerrgência de saúd
de públic
ca deco
orrente do
d
novo
o
asil;
coronavíírus no Bra
CONSIDE
ERANDO que
q
a saú
úde pública, nos termos do
o art. 196
6, da
Federal, é direito
o de todo
os e dev
ver do Esstado, a ser garan
ntida
adoção de políticas socia
ais e eco
onômicas que vise
em a redução
doença e de ou
utros agra
avos e ao acesso
o universa
al e igualitário
p
a pro
omoção, proteção
o e recuperação.
serviços para

Con
nstituição
o
me
ediante a
do risco de
e
às ações e

CONSIDE
ERANDO a capacid
dade do novo
n
Coro
onavírus de
d se dec
cuplicar (m
multiplicarr
o total de caso po
or dez vezzes) a cada 7,2 dia
as, em mé
édia e a a
ampla ve
elocidade
e
acitado víírus em ge
erar pacie
entes grav
ves, levan
ndo os sisttemas de
e saúde a
do supra
receber uma de
emanda muito ac
cima de sua cap
pacidade de aten
ndimento
o
adequado;
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CONSIDE
ERANDO que
q
com
mpete ao
osmunicípiios baixar normass complementaress
para o seu
s
sistem
ma deenssino, nos termos do artigo 11, inciso
o II da Le
ei Federall
9.394/199
96; '
CONSIDE
ERANDO que
q
a carg
ga horária
a mínima anual serrá de oito
ocentas ho
oras para
a
o ensino
o fundamental e para
p
o ensino mé
édio, distriibuídas p
por um mínimo
m
de
e
duzentoss dias de
e efetivo trabalho
o escolar,, excluído
o o temp
po reserv
vado aoss
exames finais,
f
qua
ando houv
ver, redaç
ção dada
a pela Lei n° 13.415, de 2017;
CONSIDE
ERANDO a Nota de
e Esclarec
cimento do Conselh
ho Nacion
nal de Educação CNE parra que se
ejam ado
otadas ass providên
ncias nec
cessárias e suficien
ntes para
a
assegura
ar o cumprimento dos disp
positivos da
d LDB, em
e
termo
os de pa
arâmetross
organizativos dass ativida
ades esco
olares e execução de seus currrículos e
programas, em especial
e
o artigoss 24 (cum
os
mprimento
o dos 20
00 dias de efetivo
o
trabalho escolar, bem com
mo da carga horá
ária mínim
ma anuall de 800 horas na
a
Educaçã
ão Básica)) e 47 (cumprimentto dos 200
0 dias de trabalhoa
t
académic
co efetivo
o
na Educa
ação Sup
perior);
CONSIDE
ERANDO o Decreto
o Estadua
al N° 19.5
529 DE 16
6 DE MAR
RÇO DE 2020
2
que
e
regulame
enta, no Estado da
a Bahia, as medid
das tempo
orárias pa
ara enfren
ntamento
o
da emerrgência de
d saúde pública de imporrtância in
nternacion
nal decorrrente do
o
coronavíírus.
CONSIDE
ERANDO a suspensã
ão dos ev
ventos coletivos em
m todo o m
mundo;
CONSIDE
ERANDOo surgime
ento de casos de
d
COVID
D 19, no
o municíípio e a
necessidade de conter
c
a propagaç
p
ção e infecção e trransmissão
o local e preservarr
a saúde dos cidad
dãos em geral;
g
CONSIDE
ERANDO que
q
é de
ever do município
o adotar medidas preventivas para
a
assegura
ar a saúde
e da popu
ulação, so
obretudo para evita
ar a propa
agação do
d vírus.
DECRETA::
Art.1º - Este Dec
creto disc
ciplina no
ovas med
didas tem
mporárias de prevenção e
combate
e ao con
ntágio pelo Novo Coronavír
C
rus(COVID
D-19), as quais dev
verão serr
cumprida
as integra
almente por
p todos os órgãos da Adm
ministração Direta Municipal
M
l
e pela po
opulação
o em gera
al.
Art.2º - Ficam
F
suspensas, até
a 31 de
e maio de 2020, as
a ativida
ades esco
olares em
m
todas ass unidade
es educacionais da
d Rede Municipa
al, Particu
ular e Esta
adual de
e
Ensino, sittuadas no
o Município de Itae
etê, Estado
o da Bahia.
Parágrafo Único- O calend
dário Esco
olar da Rede Municipal de Ensino deverá serr
readequado para
a que o an
no letivo não
n
seja prejudicad
p
do.
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Art.
3º
-F
Fica
suspe
ensa
porr
período
o
indeterm
minado,arrealizaçãodeeven
ntospúblic
cos
ou
privad
dos,
ac
cademiass
(ginastica
a, musculação e balé), asssim como
o todas as
a modalidades esportivas,
e
,
parao pú
úblico em
m geral.
§ 1º Fica
a determinada a suspensão
s
o de todo
os os processos ad
dministrattivos que
e
tenham por obje
eto a ob
btenção de licen
nça provisória para realiza
ação de
e
eventos público
os ou prrivados no
n
perío
odo em que du
urar as medidass
determin
nadas po
or este De
ecreto.
§2º.Caso
osejarepu
utadonec
cessárioeu
urgentea
arealizaçã
ãodeeven
ntoparao
orientaçã
osanitária, inclusiive destin
nado a comunid
dade médica e d
de profisssionais de
saúde, serão ado
otadas ass medida
as e prottocolos operacion
nais de prrevenção
o,
devendo
o a Secre
etaria Municipal de Saúde inspecion
nar o am
mbiente de modo a
minorar os
o riscos aospartic
a
cipantes.
§3º.Deve
eráserava
aliadaasu
ubstituiçãodeeven
ntosdeque
etratao§2
2ºdesteartigo,por
vídeos com
c
orientações à comunidade acadêmi
a
ca e do
os profissio
onais de
e
saúde da
a rede pú
ública e privada.
p
Art. 4º - - Fica ma
antido o uso
u obriga
atório de máscara
a pela população em gerall
(residentes e visita
antes) nas vias públicas, órgã
ãos púbicos e comércio em geral.
Art. 5º - Fica pro
oibida, a partir da
d data da public
cação d
deste Dec
creto. a
circulaçã
ão de pe
essoas nas vias públicas de
esde às 19:00h até
é as 5:00h
h, do dia
a
posterior, exceto para
p
servidores da saúde, funcionário
os de com
mércios esssenciais.
§1º - Fica
a estabele
ecido o fu
uncionam
mento do comércio
c
essencial, (superm
mercados,,
padariass, mercea
arias, aço
ougues, bancos,
b
lotéricas, postos d
de combustíveis e
farmácia
as) até o horário das 18: 00 h., obedecido o limite de acesso de
d até 05
5
(cinco) pessoas
p
po
or vez, ob
bedecend
do o distan
nciamentto de 02 (d
dois) metrros.
§ 2º - Fiica ressalvado o atendime
ento eme
ergencial em posttos de ga
asolina e
famáciass, que pod
derá ser efetuado
e
após o ho
orária acima esteb
belecido.
§ 3º–Fica
a expressa
amente proibidos de
d funcion
nar os comércios n
não essen
nciais, taiss
como lo
ojas diverssas, bares, quiosques, box,, restaura
antes,salão de beleza, Lan
n
House,sa
alvo se for posssível offertar oss serviço
os de delivery, ficando
o
terminan
ntemente proibida a forma
ação de aglomerações d
de pessoa
as nessess
estabelecimentos.
permercad
dos, merc
cearias, fic
ca proíba
a a venda
a para o consumo
o
§ 4º - Para os sup
(uso) de bebidas nas suas próprias dependê
ências, qu
ue cause aglomera
ações de
e
o serviçoss de deliv
very.
pessoas,lliberado os
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§ 5º - Os bancos e lotéricass deverão
o adequar os espaç
ços físicoss, a fim de
e restringirr
o aos caixas eletrô
ônicos a apenas 03(três)
0
pe
essoas, po
or vez, be
em assim
m
o acesso
garantir a limpeza
a e higie
enização constante
es, dispon
ndo de á
álcool em
m gel 70%
%
para os usuários
u
e mantend
do a porta
a aberta para
p
perm
mitir a ven
ntilação.
§6º - Os estabele
ecimentoss que posssuem au
utorização
o para funcioname
ento não
o
o manter trabalhan
ndo quaissquer fun
ncionários sem o u
uso de máscara e
poderão
que tenh
ham sinto
omas de natureza
a gripal ou
o respira
atória, em
m especia
al os que
e
apresenttem fatore
es de risco
o.
Art. 6º - Fica proibiida a realizaçaão de
d feira liv
vre no Pov
voado de
e Rumo, a partir do
o
dia 24 de maio e na sed
de deste município
o a partir de 30 de
e maio, por
p prazo
o
indeterm
minado.
Parágrafo Único – Esta pro
oibição p
prevalece
erá a pa
atir do 22 de maio
o, para a
colocaçã
ão de barracas
b
na rua principal,
p
em fren
nte ao Banco do
o Brasil e
adjacênc
cias
Art. 7º - Recom
menda-se
e que a populaç
ção do Município de Itaetê ou
u
visitantess,em recente reto
orno de viagens internacionais e/o
ou nacio
onais, em
m
especial atençã
ão para
a aquelas loca
alidades com m
maior incidência
a
missão do vírus, o cumprime
c
ento das seguintes
s
s medidass:
datansm
I- Para as pesso
oas com
m ou sem
m sintom
mas respiratórios, permane
ecer em
m
nto domic
ciliar (auto isolame
ento) porr 14dias e ligar ime
ediatame
ente para
a
isolamen
Vigilânciia
Epidem
miológica
a
Municipa
al,afimde
eserorientadosobre
eprovidên
nciasmaisespecífic
casatravé
ésdotele
fone (75) 3320-2175 ou e-m
mail:smsita
aete@gm
mail.com;
II
–
Nosurgim
mentodeffebre,asso
ociadaassintomasrrespiratóriosintenso
os,aexem
mplodeto
sse edific
culdaded
derespirarr,buscara
atendimentoemUn
nidadesde
eSaúde em
e nosso
o
municípiio;
Parágraffo
nico
Ún
Nashipóttesesprev
vistasnoincisoIeIIde
esteartigo
o,amedid
dadeisolamento
se
e
estende para os contatos domic
ciliares e será su
uspensa com o descarte
e
laborato
orial do ca
aso ou ao
o término
o dos 14 (q
quatorze) dias deiisolamento.
Art.8º - A Secretaria de Sa
aúde tom
mará proviidências que se fizerem ne
ecessáriass
para eviitar aglom
meração de pessoas nos diversos setores m
mediante portariass
internas.
Art.9ºosdaAdministração
oPúblicae
eosestabelecimen
ntosprivad
dosdeverrãodeter
Osórgão
minar
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oaumen
ntodafreq
quênciadelimpeza
adosbanh
heiros,corrimãos,po
ortas,maç
çanetas
emóveisdos amb
bientes co
omuns, além
a
de providen
p
ciar a dissponibiliza
ação de
e
álcool em gel nass áreas de circulação.
Art. 10.- Fica orie
entada a suspensã
ão dos cultos
c
relig
giosos, ou
u que os mesmoss
somente sejam re
ealizados mediante
e a obediiência de
e protocolos de pre
evenção,,
evitando
o abraçoss e contatos físicoss, bem co
omo a ag
glomeraçã
ão de pe
essoas em
m
local de pequeno
o espaço físico.
f
ualmente realizad
dos, não
o
Parágrafo Único - Nos eventos abertoss, eventu
e
os no caput deste
e artigo, recomen
nda-se a
enquadrrados noss casos elencado
distância
a mínima de
d dois metros
m
entrre as pesssoas.
Art.11 - Fica
F
proib
bida, por prazo ind
determinado, a entrada, pa
arada ou saída de
e
ônibus de
d turism
mo/excussão, micrro-ônibus, vans e similares, bem como o
transportte coletivo
o ou interrmunicipa
al de passsageiros, em
e toda extensão territoriall
do município, sob
b pena de
d aplica
ação das multas administra
a
ativas pre
evistas no
o
Código Tributário
o Munic
cipal e responsa
abilização
o cível e crimin
nal pelo
o
descump
primento.
§ 1º - Fica
a proibida
a por prazzo indeterrminado, ou até qu
ue se resta
aure o co
ontrole da
a
situação sanitária,, a circula
ação de transporte
e alternativ
vo oriundos do Pov
voado de
e
Rumo pa
ara toda a extensão
o territoria
al do mun
nicípio.
§2º - Fic
ca mantiida a lib
beração de acesso ao município,
m
aos veíículos de
e
transporttes de gê
êneros alimentícioss, remédio
os, corresspondênc
cias, transsporte de
e
valores, insumos e outros materiais ne
ecessárioss.
Art. 12 - A Prefeittura manterá toda
as as secretarias em
e exped
diente inte
erno sem
m
atendime
ento ao público,
p
sa
alvosituaç
ções essen
nciais e em
mergenciais.
Art.13.Ossprofission
naisdesaú
údevinculladosaoS
SistemaÚn
nicodeSaúde,noâmbitodo
Município de Itae
etê, da Re
ede Públiica e Privada, credenciada
a ou conveniada,,
ficam no
otificadoss a cump
prir as recomenda
ações e os proto
ocolos do
o Manejo
o
Tratam
Clínico
e
mento
do
o
NovoCoronavíruss,elaborad
dopeloM
MinistériodaSaúdee
eadotado
ospelaSec
cretaria
Municipa
al deSaúd
de.
Art. 14. Fica susp
pensa a concessã
ão do gozo de férias
f
e d
de licenç
ças para
servidore
es municipais lotad
dos na Se
ecretaria Municipa
al de Saú
úde pelo prazo de
e
60 dias, podendo
o ser prorrogado por igua
al período
o, caso h
haja mudança no
o
cenário epidemiiológico que justtifique ta
al medida, com possibilid
dade de
e
revisão a qualque
er tempo.
Art. 15- Ficam can
nceladas todas
t
as viagens
v
de servidorres da Pre
efeitura Municipal
M
de Itaetê
ê para cid
dades ond
de haja ca
asos comunitários ou
o locais do COVID
D-19.
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Art.16 -Os
labo
oratórios deverão
o inform
mar imed
diatamen
nte à Vigilância
V
a
Epidemio
ológica Municipal
M
quaisquerr casos de
q
e COVID 19 que p
porventura
a tenham
m
conhecim
mento
através
do
t
telefone
(75)
3320-217
75
ou
e-mail::
smsitaete
e@gmail..com;

Art. 17 -. Fica reco
onhecida a hipótese de disp
pensa de
e licitação
o para a aquisição
a
o
ncial de medicam
mentos, in
nsumos para
p
usuá
ários do SSistema Único
Ú
de
e
emergen
Saúde e equipa
amentos de
d prote
eção indiividual ne
ecessários para servidores
s
s
públicos municipais direta
amente envolvido
e
os na pro
omoção das med
didas de
e
ão e co
ontrole da
a transmissão do novo coronavíru
us, consid
derado o
prevençã
disposto no art. 4ºº da Lei Fe
ederal nº 13.979, de
e 6 de fev
vereiro de
e 2020 co
ombinado
o
L nº 8.666
6/93.
com o arrt. 24, incisso IV da Lei
Parágrafo Único - Caberá a Secreta
aria Municipal de Saúde monitorar e garantirr
estoque estratégico de medicame
m
entos, insu
umos e equipame
e
entos de proteção
o
individua
al para os compone
entes da rede
r
sob gestão municipal.
m
Art. 18- Para ate
endimento
o a idoso
os, crianç
ças e à populaçã
ão assistida pelass
de, diagno
osticadass com co
omorbidad
des (doen
nças pré-Unidadess Básicas de Saúd
existente
es), que as insira em grup
po de pessoas
p
v
vulnerávei
is, consid
derada a
situação de emerrgência em
e saúde
e, poderã
ão ser con
ntratados médicoss e outross
nais de sa
aúde, po
or tempo determin
nado, para atender à nec
cessidade
e
profission
temporária de exxcepciona
al interessse públic
co, para conter
c
a disseminação da
a
o humana
a causada
a pelo nov
vo corona
avírus, ou para atu
uar diretam
mente no
o
infecção
atendimentodosu
usuáriosdoSistema
aÚnicodeS
Saúde,co
onformed
disposto
daProvisó
órianº922,de28defe
evereirod
de2020.
naMedid
§1º.Asun
nidadesbá
ásicaseesspecializa
adasdesa
aúdedare
edepúblic
camunicipaldeverr
ãoorienttar
oss
usuáriosidosos,cria
ançasepessoasdia
agnostica
adascom
mcomorbid
dades(do
oençasp
g
de
e pessoas vulnerá
áveis a Infecção
o
ré-existentes) que as insiira em grupo
a pelo novo coron
navírus a se desloc
carem e permane
ecer em locais
l
de
e
Humana
atendimento co
oletivo de pesssoas em
m situaç
ções de
e urgên
ncia ou
u
nciamédica.
emergên
§2º.Paraidososep
pessoasdia
agnostica
adascom
mcomorbidades(do
oençasprréexisten
as
tes)quea
insiraemg
grupodep
pessoasv
vulneráveisseráprio
orizadooa
atendimentodomic
ciliardos
profission
nais
médicossdaatenç
çãobásica
a,nahipóttesedeno
otificação
olocaldec
casosuspeitoouc
onfirmaç
çãode
diagnóstticoepesssoaatend
didaregularmentep
porunidadedesaú
údepúblic
camunici
pal.
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Art. 19- A Secre
etaria Municipal de Saúd
de deverá acom
mpanhar e, caso
o
necessário, intensificar ca
ampanha
as de conscientiza
ação quanto às medidass
de higie
ene nece
essárias para
p
con
nter a dissseminação da in
nfecção humana
pelo nov
vo corona
avírus.
Art. 20- As Secre
etarias Municipais devem promoverr tratame
ento espe
ecial aoss
idosos, gestantes
g
d
crônicas e crianç
ças, conssideradoss
, pessoass com doenças
grupos vulnerávei
v
is, promovendo a devida orientaçã
o
ão e proc
cedimento
o para a
prevençã
ão.

Parágrafo Único.. As Sec
cretarias Municipa
ais deverrão man
nter suspe
ensas ass
atividade
es, sob sua respo
onsabilidade, que envolvam
m idosos, visando evitar o
contato físico, pod
dendo ha
aver a ampliação do
d público
o protegid
do, se nec
cessário.
o que dissemine fa
akenewsa
acerca do
o coronav
vírus com
m
Art. 21 - Qualquerr cidadão
esponderrá judicialmente po
or tais atoss.
fins de prromoção pessoal re
Art. 22 - Todos os
o casos suspeitoss de infe
ecção do
o corona
avírus dev
verão serr
imediata
amente notificadoss à Secre
etaria Mu
unicipal de
d Saúde, no teleffone (75)
3320-2175 ou no e-mail:
e
sm
msitaete@g
gmail.com
m, visando
o o acom
mpanham
mento e a
manuten
nção de dados essenciais
e
sà identifficação de
d pesso
oas com risco ou
u
efetivam
mente infe
ectadas, com a finalidade
e principal de ad
dotar as medidass
terapêuticas nece
essárias e evitar a su
ua propagação.
Art. 23 - Fica dispensada a licitação
o para aq
quisição de
d bens, serviços e insumoss
de saúde destina
ados ao enfrentam
e
mento da emergência de saúde pú
ública de
e
importân
ncia intern
nacional decorrent
d
te do nov
vo corona
avírus, con
nforme dissposto no
o
art. 4º, da
a Lei Fede
eral 13.979/20 com
mbinado com
c
o art.. 24, inciso
o IV, da Le
ei Federall
8.666/93..
§ 1º. A dispensa de
d licitaçã
ão a que se refere o caput deste
d
artigo é tem
mporária e
aplica-se
e apenas enquanto
o perdura
ar a emerg
gência de
e saúde p
pública de
ecorrente
e
do novo coronavíírus.
§ 2º. Ca
aberá a Secretaria
S
a Municip
pal de Sa
aúde de Itaetê mo
onitorar e garantirr
estoque estratégico de medicame
m
entos, insu
umos e equipame
e
entos de proteção
o
individua
al para os compone
entes da rede
r
sob gestão municipal.
m
Art. 24 - Prescindirrá de proc
cesso sele
etivo simp
plificado a contrata
ação de médicos,,
agentes comunitá
ários e ou
utros proffissionais de
d saúde
e, por tem
mpo dete
erminado,,
para ate
ender à necessidad
de tempo
orária de excepcio
onal intere
esse público, para
a
conter a dissemina
ação da infecção
o humana
a causada
a pelo novo corona
avírus, ou
u
para atuar diretam
mente no atendimento dos usuários do
d Sistema
a Único de
d Saúde,,
conforme
e disposto
o na Mediida Provisória nº 922/20 e 926
6/20.
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Itaetê

ESTA
ADO DA BA
AHIA
P
PREFEITURA
A MUNICIPA
AL DE ITAETTE
GABIN
NETE DO PR
REFEITO


Art. 25-Esste decretto entrará
á em vigor na data de sua publicação
p
o.
Registre-sse. Publique-se. Cu
umpra-se.
Gabinete
e do Prefe
eito Munic
cipal de Ittaetê/BA, em 21 de
e maio de
e 2020.

Valde
es Brito de Souza
Prefe
eito Munic
cipal
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