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DECRETO N.° 06 DE 19 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre medidas gerais,
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urgentes e temporárias de
prevenção ao contágio pelo novo
Coronavírus (COVID-19), no âmbito
territorial

do

Município

de

Jaguaripe.

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIPE,

ESTADO

DA BAHIA, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, apoiado
ainda na Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.° 188,
declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em
decorrência da infecção humana pelo novo Coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO a necessidade da observância, no Município de
Jaguaripe, da Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes do
Coronavirus;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual N° 19.529 DE 16 DE MARÇO DE
2020 que regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
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CONSIDERANDO o recebimento pelo CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE deste Município, do Of. 38/2020, oriundo do Dr. Leandro Ribeiro
de Matos Oliveira, M.D. Promotor de Justiça da Comarca de Nazaré, à
qual Jaguaripe está jurisdicionado, acerca da necessidade da adoção de
medidas visando obstar o aumento da pandemia causada pelo novo virus
acima mencionado, e cujo inteiro teor foi informado ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, com as recomendações nele inseridas e acatadas;
CONSIDERANDO a gravidade da situação em referência objeto,
inclusive, da MENSAGEM PRESIDENCIAL de n. 93, enviada em data de
ontem ao Congresso Nacional, já transformado no P.D.L. de n.88/2020.
CONSIDERANDO que mesmo o Município de Jaguaripe não tendo, até
o momento, nenhum caso de Coronavírus suspeito e/ou confirmado, mas
que cabe à Administração Pública Municipal adotar medidas temporárias
de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito
do seu território e a necessidade de contribuir para conter a propagação
de infecção e transmissão local e preservar a saúde da população em
geral;
CONSIDERANDO, finalmente,

a necessidade de padronizar os

procedimentos de prevenção de responsabilidade do Poder Executivo
Municipal,

DECRETA
Art. 1° Este Decreto, além de estabelecer medidas gerais e temporárias de
prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19), obriga ao seu
cumprimento todas as Secretarias Muncipais, os órgãos da Administração
Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Jaguaripe/BA, a população em
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geral, no Muncípio residente, veranistas e/ou em trânsito pelo seu território.
Parágrafo único. Cada Secretaria Municipal, no âmbito de suas respectivas
competências editará as normas regulamentares técnicas e específicas
concernentes a este decreto, por meio de Notas Públicas, Instruções,
Comunicações, e-mails e outras formas, de modo a complementar as
normais gerais aqui editadas.
Art. 2° As atividades letivas das unidades de ensino na rede municipal
ficam suspensas pelo período de 30 (trinta) dias, a serem compensadas nos
dias reservados para os recessos futuros.

§1° Outras medidas poderão ser adotadas em relação à rede municipal
de ensino, tendo como base os boletins diários apresentados pela
Secretária da Saúde do Município, ou quaisquer outro fatores que
justifiquem a sua necessidade, inclusive o período de suspensão,
previsto no caput

§2° Ficam acolhidos neste decreto as determinações e recomendações
oriundas do Governo do Estado da Bahia no tocante a sua rede de
ensino e as concernentes à rede privada, no âmbito deste Município.

Art. 3° Ficam também suspensos, no âmbito do Município de Jaguaripe,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis, se necessário, todos os eventos
públicos e particulares, abertos ou fechados, sejam eles de caráter cultural,
comemorativo, esportivo e de lazer, cuja previsão de aglomeração seja
superior a 50 (cinquenta) pessoas, mesmo aqueles já autorizados.
Parágrafo único. Nos eventos abertos que eventualmente venham a ser
autorizados e realizados, não enquadrados nos casos elencados no
caput deste artigo, recomenda-se observar-se em decorrência da
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pandemia causada pelo CORONA VIRUS 19. a distância mínima de dois
metros entre as pessoas.

Art. 4 ° Na órbita da Secretaria da Saúde do Município, deverão ser
observadas, pelas Equipes de Saúde, a suspensão por 15 (quinze) dias
dos seguintes atendimentos: puericultura, coleta de exames preventivos,
consultas do Programa HIPERDIA, atividades em grupo, atendimentos
de fisioterapia e fonoaudiologia e atendimentos odontológicos eletivos.

§ 1° Fica ressalvado o transporte de pacientes em situações de extrema
necessidade, em casos de urgência e emergência, e pacientes em
tratamentos oncológicos, hemodiálise e outros assemelhados.

§2° Ficam suspensas, temporariamente, todas as viagens para
realização de exames e procedimentos eletivos ou que, a critério
médico, possam ser postergados.

Art. 5° Os estabelecimentos comerciais ou não que atendam ou
recepcionam o povo, dentre estes: escolas, igrejas, supermercados,
padarias, lojas, delicatessen, bares e restaurantes, devem cumprir a Lei
Estadual n° 13.706/2017, que determina a obrigatoriedade de colocação
e disponibilização de equipamentos com álcool em gel, como uma das
formas de previnir e evitar a disseminação de doenças contagiosas.

§1° Fica recomendada aos Sacerdotes de qualquer culto a suspensão
presencial e provisória de atos religiosos ou, no mínimo, que os mesmos
somente sejam realizados mediante a obediência de protocolos de
prevenção, evitando-se contatos físicos, bem como a aglomeração de
pessoas em locais de pequeno espaço físico.
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§2° Em tais locais, deverão seus responsáveis, sob pena de
responsabilização, observar que seja mantida distância mínima de dois
metros entre as pessoas, zelar pela disposição de suas cadeiras, mesas,
equipamentos e nas filas que forem formadas.

Art. 6°. Ficam canceladas todas as viagens de servidores da Prefeitura
Municipal de Jaguaripe, ainda que a serviço, para cidades onde haja casos
comunitários ou locais do COVID-19.

Art. 7° Fica suspenso, provisoriamente, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o
atendimento presencial ao público na Sede da Prefeitura, Secretarias e
outros Órgãos, devendo o mesmo ser feito, preferencialmente, por meio
telefônico, email e outras formas digitais, cujos números e sites serão
amplamente divulgados pela Administração.
Art. 8° Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta de Jaguaripe, salvo para atender assunto de
excepcional interesse público, convocadas pelo Prefeito.
Art. 9° Os servidores com idade superior a 60 anos, bem como as
gestantes, poderão exercer suas funções em sistema home office, desde
que não desenvolvam atividades essenciais e estratégicas.
Art. 10. Fica suspensa a concessão de férias a profissionais do Grupo
Ocupacional Saúde, profissionais da assistência social, Guarda Civil
Municipal, Defesa Civil e Gabinete do Prefeito, assim como a concessão de
licenças para trato de assuntos de interesse particular;

Parágrafo único. Todas as férias e/ou licenças para trato de assuntos de
interesse particular que tenham sido concedidas aos profissionais
municipais mencionados acima, que estejam em curso, poderão ser
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revogadas, devendo o servidor ser notificado a retornar, de imediato, ao seu
posto.
Art. 11. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao
COVID-19 deverão ser atendidos por equipe das Unidades Básicas de
Saúde e encaminhados, imediatamente, seguindo o fluxo padrão já
preconizado nas normas em vigor, sobre o assunto.
Art. 12. A todos os cidadãos Jaguaripenses ou não, residentes no Município,
que tenham regressado, nos últimos 07 (sete) dias, ou que venham a
regressar, durante a vigência deste Decreto, de países ou cidades em que
há transmissão comunitária do vírus do COVID-19, conforme boletim
epidemiológico do Ministério da Saúde, bem como aqueles que tenham
contato ou convívio direto com caso suspeito ou confirmado, deverão ser
aplicadas as seguintes medidas:
I - Os que apresentarem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo
COVID-19, confirmados por profissionais da saúde, deverão ser afastados
do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14
(quatorze) dias ou por prazo superior, conforme determinação médica.

II - Os que não apresentarem sintomas (assintomáticos) de contaminação
pelo COVID-19 poderão desempenhar, em domicílio, excepcionalmente,
suas tarefas, confome orientação de seus patrões ou superiores
hierárquicos, pelo prazo de 14 (quatorze) dias, a contar do retorno ao
Município. vedada a sua participação em reuniões presenciais ou a
realização de tarefas no âmbito das repartições públicas, se for o caso.
Art. 13. As Secretarias Municipais devem dispensar tratamento especial
aos idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças,
considerados grupos vulneráveis, promovendo a devida orientação e
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Parágrafo único. As Secretarias Municipais, com exceção das atividades
de saúde consideradas essenciais, deverão suspender as atividades sob
sua responsabilidade, que envolvam idosos, visando assim evitar o
contato físico, podendo haver a ampliação do público protegido, se
necessário.

Art. 14. Todos os casos suspeitos de infecção por coronavírus deverão
ser imediata e obrigatoriamente notificados à Secretaria da Saúde do
Município, pelos servidores da Administração, ou ainda por qualquer
cidadão, pelo telefone

(75) 3642-2158

ou no e-mail:

dabiaquaripeeqmail.com visando o acompanhamento e a
manutenção de dados essenciais à identificação de pessoas com risco
ou efetivamente infectadas, com a finalidade principal de que sejam
adotadas as medidas terapêuticas necessárias e evitar a sua
propagação.

Parágrafo único. A falsa comunicação da enfermidade ou a propagação
de "fake news", por qualquer meio, relativamente ao assunto, levando
pânico à população, ensejará a imediata comunicação do crime à
autoridade Policial do Município, para adoção das medidas cabíveis. Se
o autor for servidor da área da saúde será imediatamente afastado de suas
funções e aberto processo administrativo disciplinar, para sua
responsabilização.

Art. 15. Todos os órgãos públicos municipais deverão fixar mensagens
sobre os cuidados de prevenção sobre Coronavírus, em modelo que deverá
ser submetido à Secretria da Saúde do Município.
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Art. 16. Os responsáveis pelo serviço de transporte coletivo deverão cuidar
para que os usuários dos veículos estejam devidamente higienizados e
ventilados.

Art. 17. Para o efetivo cumprimento das disposições deste decreto, o Chefe
do Poder Executivo Municipal utilizará não apenas o uso da Fiscalização da
Saúde e da Guarda Civil Municipal, como também e ainda, requisitar o uso
da força policial.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá
vigência enquanto perdurar o estado de emergência internacional e/ou
nacional, em decorrência da pandemia causada pelo CORONA VIRUS 19,
independemente dos prazos establecidos acima, que poderão ser
prorrogados, se necessário.
Gabinete do Prefeito
Jaguaripe, 19 de Março de 2020.
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Larissa dos Reis Oliveira Costa
Sec. da Saúde
Nilzete Barbosa dos Santos
Sec. Planejamento, Adm. e Finanças
José Vidal Oliveira
Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos
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Péricles Santos Paulo da Silva
Sec. Desenvolvimento Social

Reinevaldo da Conceição
Sec. do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura

Carlos Alberto Andrade Silveira
Sec. Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

Fernanda Gomes de Souza Paraguassu
Sec. da Educação

Genildo Silva da Luz
Sec. Desenvolvimento Rural
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