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DECR
RETO Nº 158
8, DE 18 DE MARÇO DE
E 2020
“D
Dispõe

so
obre

prrevenção e

as

medidas

e
controle

para

ttemporárias
s

de

en
nfrentamento
o do

C
COVID-19
no
o âmbito do
o município de Dom Ma
acedo
C
Costa.”

REFEITO MUNICIPAL DEDOM MA
ACEDO COS
STA, ESTA
ADO DA BA
AHIA, no uso
o das
O PR
atribu
uições que lhe conferem
m a Lei Orrgânica do Município,
M
b
bem
assim ttendo em vista o
dispo
osto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de
e fevereiro de
d 2020e na Portaria MS//GM nº 356, de 11
de março de 2020
0;

Cons
siderando que
q
a Organ
nização Mun
ndial da Saú
úde (OMS), em 30 de janeiro de 2020,
decla
arou Emergê
ência em Saú
úde Pública de Importân
ncia Internaccional (ESPII), em decorrrência
da Inffecção Huma
ana pelo novvo coronavíru
us (COVID-1
19);

Cons
siderando

a

publicaçção,

em

04

de

fe
evereiro

de
e

2020,

da

Portaria
a

nº

188/G
GM/MS,qued
declarou Emergência em
m Saúde Púb
blica de Impo
ortância Naccional (ESPIN
N) em
decorrrência da In
nfecção Hum
mana pelo novvo coronavírrus (2019-nC
CoV);

Cons
siderando as
a disposiçõe
es do Plano
o Estadual de
d Contingências para E
Enfrentamen
nto do
Novo
o Coronavíruss - 2019-n CoV
C 1;

Cons
siderando o alerta emittido pelo Co
onselho Reg
gional de Medicina da Bahia (CRE
EMEB)
quanto a necessiidade de pre
eparação dos serviços para
p
possível recepção d
de número alto
a de
entes com insuficiência respiratória
r
a
aguda
grave decorrente do novo corronavírus (CO
OVIDpacie
19), bem
b
como quanto
q
a em
minente sobre
ecarga das unidades
u
de saúde para
a atendimentto dos
casoss suspeitos,, com preju
uízos da disponibilidade
e equipame
entos, materriais de pro
oteção
individual (EPIs), fármacos esspecíficos e outros
o
insum
mos.

Cons
siderando ainda a necessidade de esclarecimen
e
nto para as equipes de ssaúde quantto aos
fluxoss de atendim
mento para identificação precoce, dia
agnóstico, proteção,
p
trattamento e demais
orientações de no
otificação e vigilância
v
parra casos sus
speitos e con
nfirmados de COVID-19;

1

https:///portalarquivos2
2.saude.gov.br/im
mages/pdf/2020//fevereiro/13/PLA
ANODECONTINGENCIAnovoco
oronavirusBAHIA
AEM
REVISO.pdf
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Cons
siderando as
a orientaçõe
es emanada
as da União
o dos Municípios da Ba
ahia (UPB) no
n dia
17/03
3/2020;

DECR
RETA:
Art. 1º Os órgã
ãos da Adm
ministração Pública
P
Mun
nicipal deverrão adotar as medidas
s para
preve
enção e controle da tran
nsmissão da
a Infecção Humana pelo novo coron
navírusSARS
SCoV2
(novo
o

coronavírrus),

previsstas

neste

Decreto

e,
e

ainda,

intensificar

campanhas

de

consccientização quanto às medidas
m
de higiene nec
cessárias para conter a disseminaçã
ão do
novo vírus(COVID
D-19).

2
susspensos todo
os os atos e eventos pro
ogramados para
p
as come
emorações do
d 58º
Art. 2º.Ficam
anive
ersário de em
mancipação no
n dia 04/04
4/2020 no Mu
unicípio de Dom
D
Macedo
o Costa e nos dias
que antecederiam
a
m a data nata
alícia.

Art. 3º. Ficam suspensas,
s
n âmbito do
no
d Município
o de Dom Macedo
M
Cossta, as ativid
dades
educa
acionais da Rede Mun
nicipal de Ensino,
E
pelo prazo de 15 (quinze))dias, a parrtir de
19/03
3/2020, podendo este prazo ser modificado para mais ou menos, a depender da
transmissão da Infecção Hu
umana pelo novo coron
na vírus (CO
OVID-19) em
m âmbito lo
ocal e
regional.

A suspensão
o das ativida
ades educaccionais referidas no capu
ut, no âmbito
o da rede pública
§ 1ºA
municcipal, será reprogramada e comu
unicada à comunidade
c
escolar por ato próprrio da
Secre
etaria de Edu
ucação.

§ 2º A suspensã
ão determina
ada no capu
ut inclui o se
erviço de tra
ansporte de escolares, o qual
á suspenso pelo
p
período de vigência deste Decre
eto.
ficará

§ 3º Durante a suspensão
s
d que trata
de
a este artigo
o, não haverrá registros de faltas pa
ara os
U
de
e Ensino do Município.
M
Servidores em exxercício nas Unidades

didas poderã
ão seradota
adas em rela
ação à Rede
e Municipal de Ensino, tendo
§ 4º. Outras med
como
o base os boletins
b
diários apresen
ntados à Secretária de Saúde, ou quaisquer outros
o
fatore
es que justiffiquem a sua
a necessida
ade.

Art. 4º.
4 Ficam su
uspensos oss atendimenttos externos
s nas repartiições pública
as municipaispelo
prazo
o de 15 (quin
nze)dias, a partir
p
de 19/0
03/2020, podendo este prrazo ser mod
dificado para
a mais
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ou menos,
m
a de
epender da notícias oficciais sobre a evolução de mortes e transmissã
ão da
Infecçção Humana
a pelo novo corona
c
vírus (COVID-19)), em âmbito local e regio
onal.

§1º.O
Os servidores deverão exercer
e
suass atividades internamentte ou conforrme ajuste com
c
a
chefia
a imediata, nas
n suas residências.

§

2º.

Todass

as

so
olicitaçõesde
everão

ser

encamin
nhadas

para

o

e-mail
e

eituradommaccedocosta@
@gmail.come confirmadas através dos
d
telefoness 075 3648
8-2169
prefe
(Prefe
eitura Municcipal), 075 36
648-2166 (Se
ecretaria de Educação) e 75 3648-21
129 (Secreta
aria de
Assisstência Socia
al).

§ 3º.. As solicita
ações admin
nistrativas urgentes
u
pod
derão ser encaminhada
e
as aos seguintes
telefo
ones/WhatsA
App de Plantã
ão:
I– Tributos: (075) 98824-1357
7;
ecursos Hum
manos:(075)9
98859-8707;
II –Re
III –A
Administração
o/Licitações e Contratos:: (075)98813
3-4778;
§4º. Em
E razão do
o quanto pre
evisto no art.. 110 da Lei Federal nº 8.666/93
8
ea
ante ao quad
dro de
pandemia do CO
OVID-19, o Setor
S
de Licittações e Con
ntratos da Prefeitura
P
Mu
unicipal funciionará
orário normal, devendo ser adotadas todas as me
edidas sanitá
árias para evvitar contágio
o.
no ho

Art. 5º.
5 Com vista
as a evitar ag
glomeraçõess de pessoas
s e facilitar o contágio do
o CONVID-19
9 e de
outra
as doenças infectocontag
i
giosas, sobrretudo as de
e natureza respiratórias
r
, as Unidades de
Saúd
depassarão a funcionarr em regim
me de plantão para atendimentos
a
s de urgência e
emerrgência, bem
m como susp
peitas de cassos do novo coronavírus (CONVID-19), no horário das
08h00min às 12h00min e dass 13h00min às
à 17h00min.

dos os aten
ndimentos eletivos
e
age
endados, sejjam médico
os, de
§ 1º.. Ficam susspensos tod
enferrmagem, de fisioterapia,
f
de psicologia
a, de nutriçã
ão e de assisstência social nas Unidad
des de
Saúd
de do Municíp
pio, pelo perríodo de 15 (quinze) dias, podendo essse prazo se
er prorrogado
o.

§ 2º. Os pacien
ntes cadastrrados nas Unidades
U
de Saúde do Município co
om comorbid
dades
os, curativos) e que exijam
e
(diabetes, hipertensão, gesttantes, puérrperas, doentes crônico
mpanhamento
o médico e de enferrmagem terã
ão o atend
dimento rea
alizado, med
diante
acom
atend
dimento agendado do WhatsApp(07
W
75) 98254-80
003 e (075) 98842-1565
5, supervisionados
pelass seguintes Servidoras:
S
I - Un
nidade Antô
ônia Barreto Piton: Enfermeira Thalitta Lemos dos Santos;
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II - Unidade
U
Jo
oquim Inácio de Souza Lemos: EnfermeiraA
E
Ana Marta L
Lemos Barbo
osa e
Barbo
osa;

§ 3º. Os casos de
e urgência e emergência
a terão atend
dimento livre
e nas unidades de saúde
e, mas
erão seguir com rigor os protocolos sanitário
os e clínicoss, devendo estar
as equipes deve
egidas com os
o equipamen
ntos de prote
eção individu
uais necessá
ários.
prote

§ 4º. Ficam suspensas as consultas
c
eletivas marc
cadas nas unidades de saúde dura
ante o
perío
odo de 15 (quinze) diass, podendo este prazo ser modifica
ado para m
mais ou men
nos, a
depender da notíícias oficiais sobre a evo
olução de mortes
m
e transsmissão da Infecção Hu
umana
pelo novo corona
a vírus (COVID-19), em âmbito
â
local e regional.

d transportte para os pacientes
p
po
ortadores de
e enfermidad
des oncológiicas e
§ 5º. O serviço de
os como usu
uários do Pro
ograma de Trratamento Fo
ora do Domiccílio (TDF) te
erão o
renais cadastrado
ocamento rea
alizado regu
ularmente, mediante
m
contato prévio pelo
p
telefone
e WhatsApp
p(075)
deslo
98803-1786.
6 - Recomenda-se que a população do município de Dom Macedo
M
Costa
a em recente
e e/ou
Art. 6º
atual retorno de viagens intternacionais e/ou nacion
nais, em esspecial atençção para aq
quelas
t
d vírus, o cumprimento das seguinte
es medidas:
localidades com transmissão
sustentada do
I. Para as pessoas se
em sintomas respiratório
os, permanecer em isolamento dom
miciliar
oisolamento) por 07 dias;
(auto
II. Para pesssoas com sintomas
s
resspiratórios le
eves, ligar para Vigilância Epidemiológica
ado sobre prrovidências mais
m
específficas atravéss do telefone (075)
Municcipal a fim de ser orienta
98254-8003 e (07
75) 98842-15
565;
III. No surgim
mento de fe
ebre, associa
ada a sintom
mas respirató
órios intenso
os, a exemp
plo de
e e dificuldad
de de respirar, buscar ate
endimento em
m unidades de
d urgência e emergênciia;
tosse
IV
V. Reportar as suspeittas de casos do Coro
onavírus ao
o Centro de
e Operaçõe
es de
Emerrgência em Saúde (Coe
es), estrutura
ado pelo Go
overno do Estado
E
da Bahia, atravé
és dos
telefo
ones (71) 311
16-0039 / 99
9971-7704.
§1º. Nas
N hipótese
es previstas no inciso I e II deste arrtigo, a medida de isolam
mento se es
stende
para os contatoss domiciliare
es e será su
uspensa com
m o descarte
e laboratoria
al do caso ou
o ao
término dos 14 (ccatorze) dias de isolamen
nto.

s
no
o Município deverão se
er encaminh
hados a laboratórios e estes
§2º. Os casos suspeitos
ente à Vigilância Epide
emiológica Municipal
M
quaisquer caso
os de
deverrão informarr imediatame
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COVID 19 que po
orventura ten
nham conheccimento atra
avés do e-ma
ail saudedmcc@outlook.co
om ou
através dos telefo
ones(075) 98
8254-8003 e (075) 98842
2-1565.
uspensas pe
elo prazo de
e 30 (trinta) dias, poden
ndo ser prorrogado porr igual
Art. 7º.Ficam su
odo, caso haja
h
mudançça no cená
ário epidemiológico que
e justifique tal medida, com
perío
possiibilidade de revisão
r
a qualquer tempo
o, a realizaç
ção de evento
os coletivos para público
o igual
ou su
uperior a 30 (trinta) pesso
oas, realizad
dos por órgãos ou entida
ades da Adm
ministração Pública
Direta
a, privados, com
c
ou sem fins lucrativo
os.

§ 1º. Ficam canceladas ass autorizaçõ
ões já expe
edidas para eventos programados para
ocorrrerem no perríodo disciplin
nado neste Decreto.
D

§ 2º. Fica vedado
o, no âmbito do Município
o de Dom Macedo Costa
a, o licenciam
mento de eve
entos,
nicipais, quando em descconformidade
e com as dissposições de
este Decreto..
peloss órgãos mun

Art. 8ºPara
8
os evventos e ativvidades que envolvam
e
ag
glomeraçõess de pessoass em número
o igual
ou su
uperior a 30
0 (trinta) pesssoas, mesm
mo que não necessitem de licenciam
mento dos órgãos
ó
públiccos municipais, fica detterminado o cancelamen
nto, adiamento ou susp
pensão, dian
nte do
cenárrio epidemiológico atual.

§ 1º. A determina
ação previstta no caput também
t
é aplicável
a
a attividades e e
eventos cien
ntífico,
acional, esp
portivos, aca
ademias, religiosos, polítticos ou cultural, tais co
omo: vaquejjadas,
educa
cavallgadas, feirass, shows, cirrcos, romaria
as, festa de padroeiro,
p
pa
asseatas e affins, dentre outros
o

§ 2º. A organizaçções religiosa
as fica recom
mendada asu
uspensãodass atividades d
de cunho religioso
p
em número sup
perior a 30 (trinta)
(
pesso
oas, devendo em reuniõ
ões de
com reunião de pessoas
dos protoco
or número de pessoas adotar
a
e com
mprovar o cumprimento
c
olos sanitários de
meno
preve
enção e conttrole da transsmissão.

§ 3º. Em casos de
d velórios, deverá ser observado
o
o limite máxim
mo de 30 (trrinta) pessoa
as por
os a cerimôniias fúnebres.
recintto reservado

Art. 9º. Os órg
gãos da Ad
dministração Pública e os estabelecimentos privados de
everão
mento da freq
quência de limpeza dos banheiros,
b
co
orrimãos, po
ortas, maçane
etas e
deterrminar o aum
móve
eis dos ambiientes comuns, além de providencia
ar a disponib
bilização de á
álcool em ge
el nas
áreass de circulaçã
ão.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZRUMN+5TLH7N7NUO5IEG5A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dom Macedo Costa

Quarta-feira
18 de Março de 2020
7 - Ano - Nº 2091

PREFEIT
TURA MUN
N. DE DOM
M MACEDO
O COSTA
CNPJ nº 13.827.019/0001-58
Praç
ça Cônego José
J
Lourenç
ço, s/nº, Ce
entro
CEP
P: 44.560-00
00 Tel: (75)3
3648-2127/2
2169
www.domm
macedocosta.ba.gov.br
Dom Macedo
M
Costta - BA

§1º.A
Aos bares e restaurantess recomenda
a-se o fechamento, poré
ém se decidirem por func
cionar
deverrão observarr, sempre qu
ue possível, na
n organizaç
ção de suas mesas, a disstância mínim
ma de
2 (do
ois) metros entre
e
elas, be
em como ad
dotar os proto
ocolos sanitá
ários de prevvenção e co
ontrole
de tra
ansmissão, os
o quais deverão ser fisccalizados pela
a Vigilância Sanitária.
S

§2º. Fica determinada a pro
oibição de ag
glomeração em bares e restaurante
es de mais de 30
(trinta
a) pessoas, devendo a polícia milita
ar ser acion
nada em facce de descumprimento da
d Lei
Fede
eral nº 13.979
9, de 6 de fevvereiro de 20
020 pelo esta
abelecimento
o comercial.

Art. 10.Os profisssionais de saúde vinculados ao Sistema
S
Único de Saúd
de, no âmbito do
Municcípio de Dom Macedo Costa,
C
da Rede
R
Pública
a e Privada, credenciada ou conveniada,
ficam
m notificados a cumprir ass recomenda
ações e os protocolos
p
do
o Manejo Clín
nico e Tratam
mento
do Novo
N
Corona
avírus (2019
9-nCoV), ela
aborado pelo
o Ministério da Saúde e adotados
s pela
Secre
etaria Municcipal de Saúd
de.

§1º. Os servidore
es cuja idad
de for superior a 60 ano
os, as grávid
das, doentess crônicos ou
o em
tratam
mento de cân
ncer, ficam liiberados do serviço, devendo ser abo
onadas as fa
altas.

§ 2º. No caso dos profissiona
ais de saúde
e, com idade
e inferior a 60
0 (sessenta)) anos, deterrminad férias e licenças-prêm
mio ante a possibilidade
p
de convoca
ação pelo Sis
stema
se a suspensão de
o de Saúde para
p
darem apoio
a
total àss medidas im
mpostas;
Único

Art. 11.
1 Fica reco
onhecida a hipótese
h
de dispensa
d
de licitação da para a aquissição emergencial
de medicamento
m
s, insumos para usuário
os do Sistema Único de Saúde e equipamentos de
prote
eção individual necessários para servvidores públicos municipais diretame
ente envolvid
dos na
promoção das medidas
m
de prevenção e controle
e da transm
missão do S
SARSCoV2 (novo
navírus), con
nsiderado o disposto
d
no art. 4º da Le
ei Federal nºº 13.979, de 6 de fevere
eiro de
coron
2020 combinado com o Art. 24,
2 inciso IV da
d Lei nº 8.6
666/93.

o a que se refere
r
o cap
put deste artigo é tempo
orária e aplica-se
§ 1º.A dispensa de licitação
o perdurar a emergência de saúd
de pública de importân
ncia internacional
apenas enquanto
decorrrente do corronavírus.

§ 2º. Todas as co
ontratações ou aquisiçõe
es realizadas
s com base na
n Lei Federral nº 13.979
9, de 6
evereiro de 2020
2
eneste
e Decreto, que envolvam
m recursos decorrentes
d
de transferê
ências
de fe
volun
ntárias, serão
o obrigatoriamente por dispensa elettrônica, com base no Decreto Municiipal nº
156, de 20 de fevvereiro de 20
020.
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§ 3º. Excepcionalmente e ape
enas nos casos de aquis
sições realizadas com re
ecurso próprios do
u recursos ordinários do Tesouro Mu
unicipal, pode
erão ser ado
otadas
Fundo Municipal de Saúde ou
d art. 24 e 26, parágraffo único da Lei
L nº 8.666/9
93.
as forrmalidades dos

§ 4º. Todas as cotações
c
de preços realizzadas previa
amente às aquisições
a
de
e que tratam
m este
o deverão obedecer
o
às disposiçõess e critérios do Decreto
o Municipal nº 009 de 09
0 de
artigo
janeirro 2017.

§ 5º. As contrata
ações realiza
adas serão in
nformadas em
e sítio oficial específico
o na rede mundial
de co
omputadoress (internet), contendo,
c
no
o que couber, além das informaçõess previstas no
o § 3º
do arrt. 8º da Lei nº 12.527, de
d 18 de novvembro de 2011,
2
o nome
e do contratado, o núme
ero do
CNPJJ, o prazo co
ontratual, o valor
v
e o resp
pectivo proce
esso de conttratação ou a
aquisição.

§ 6º. Caberá a Secretaria
S
M
Municipal
de
e Saúde monitorar e ga
arantir estoqu
ue estratégico de
nsumos e eq
quipamentos de proteção
o individual para
p
os com
mponentes da
a rede
mediccamentos, in
sob gestãomunic
g
ipal.

Art. 12.
1 Para ate
endimento a idosos, crian
nças e à pop
pulação assiistida pelas Unidades Bá
ásicas
de Sa
aúde diagno
osticadas com
m comorbida
ades que as
s insira em grupo
g
de pesssoas vulnerráveis,
consiiderada a sittuação de emergência
e
e saúde po
em
oderão ser contratados
c
médicos e outros
o
profisssionais de saúde por tempo deterrminado parra atender à necessidad
de temporárria de
excep
pcional interresse público
o por prazo determinado
opara conterr a dissemin
nação da Inffecção
Huma
ana pelo no
ovo coronavíírus (COVID
D-19) ou parra atuar dire
etamente no atendimento dos
usuárrios do Siste
ema Único de
e Saúde, con
nforme dispõ
õe a Lei Mun
nicipal nº 845
5, de 02 de ja
aneiro
de 20
007 e, por an
nalogia, a Medida Provissória nº 922, de 28 de fe
evereiro de 2
2020, que mo
odifica
a Lei Federal nº 8.745,
8
de 09 de dezembrro de 1993.

es básicas e especializzadas de sa
aúde da red
de pública m
municipal de
everão
§ 1º. As unidade
anças e pesssoas diagnos
sticadas com
m comorbida
ades que as insira
orientar usuários idosos, cria
áveis a Infeccção Humana pelo novo coronavíruss (COVID-19) a se
em grupo de pesssoas vulnerá
ocarem e pe
ermanecer em
e locais de
e atendimento coletivo de
d pessoas em situações de
deslo
urgên
ncia ou emerrgência médica.

§ 2º. Para idosos e pessoass diagnostica
adas com comorbidades
c
s que as insira em grupo de
oas vulnerávveis será prriorizado o atendimento
a
domiciliar dos
d
profissio
onais médicos da
pesso
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atençção básica, na hipótesse de notificcação local de caso suspeito
s
ou
u confirmaçã
ão de
diagn
nóstico e pesssoa atendida regularmen
nte por unida
ade de saúde
e pública mu
unicipal.

Art. 13.A
1
Secreta
aria Municipal de Saúde
e deverá aco
ompanhar e,, caso necesssário, intensificar
camp
panhas de conscientizaç
c
ção quanto às medidas
s de higiene
e necessária
as para con
nter a
disse
eminação da Infecção Hu
umana pelo novo
n
coronav
vírus (COVID
D-19).

Art. 14.
1 Este Deccreto entra em
m vigor na data de sua publicação.
p

Gabinette do Prefeito
o Municipal de
d Dom Mac
cedo Costa, 18de
1
março d
de 2020.

EGNAL
LDO PITONM
MOURA
Pre
efeito Municipal
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