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DECRETONº170,DE22DEABRILDE2020

“Dispõe sobre a consolidação das medidas
temporárias de prevenção e controle para
enfrentamentodoCOVID19noâmbitodomunicípio
deDomMacedoCosta”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM MACEDO COSTA, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuiçõesque lheconferemaLeiOrgânicado Município, bemassim tendoem vistao
dispostonaLeiFederalnº13.979,de6defevereirode2020,naPortarianº188/GM/MS,
de4defevereirode2020enaPortariaMS/GMnº356,de11demarçode2020;

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020,
declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em
decorrênciadaInfecçãoHumanapelonovocoronavírus(COVID19);

Considerandoapublicação,em04defevereirode2020,daPortarianº188/GM/MS,que
declarouEmergênciaemSaúdePúblicadeImportânciaNacional(ESPIN)emdecorrência
daInfecçãoHumanapelonovocoronavírus(2019nCoV);

ConsiderandoasdisposiçõesdoPlanoMunicipaldeContingênciasparaEnfrentamento
do Novo Coronavírus  2019n CoV1, aprovado pelo ComitêMunicipal de acompanhado
deaçõesdeprevençãoecontroledoNovoCoronavírus(COVID19),instituídopormeiodo
DecretoMunicipalnº160,de19demarçode2020;

ConsiderandoqueoArt.4ºdoDecretoEstadualnº19.549 de18demarçode2020,que
ampliou a abrangência territorial do Art. 7º do Decreto Estadual nº 19.529 de 16 de
marçode2020paratodooEstadodaBahiaeparaoprazode30(trinta)dias;
1
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derando que o Município declaarou situaçãão de emergência atrravés do Decreto
Consid
Municcipalnº163
3,de27dem
marçode2020;

Consid
derandood
dispostonaaLeiEstadu
ualnº14.25
58,de13deabrilde2
2020que“d
dispõe
sobre a obrigato
oriedade de
d uso e fornecimentto de máscaras em eestabelecim
mentos
públiccos,industriais,comercciais,bancários,rodoviários,metrroviáriose detranspo
ortede
passageiros nasmodalidadees pública e privada,, como meedida de eenfrentame
ento à
minaçãodonovocoron
navírus,causadordaCO
OVID19,naaformaqueeindica”;
dissem

DECREETA:

Art. 1º
1 Os órgão
os da Admin
nistração Pública Mun
nicipal deveerão adotar as medidaas para
prevenção e con
ntrole da transmissão da Infecção
o Humana pelo novo ccoronavíruss SARS
CoV2 (novo coro
onavírus), previstas
p
neeste Decretto e, ainda, intensificaar campanh
has de
n
para conteer a disseminação
conscientização quanto às medidas dee higiene necessárias
donovovírus(CO
OVID19).

§1º.Fiicam cedidos à Secreetaria Mun
nicipal de Saúde
S
todo
os os servidores efetivos e
contraatados para atendimeentos às necessidades de enfrentamento da Pandem
mia de
COVID
D19,salvo osprofesso
ores,aspesssoasportadorasdedo
oençascrôn
nicas,gestaantese
maiorresde60(seessenta)an
nos.

Oscontrato
osadministrrativosemvvigornosórgãosdaAd
dministraçããodiretapo
oderão
§2º.O
terexxcepcionalm
menteseuo
objetoexecu
utadoemq
qualquerórggãodaadm
ministraçãodireta,
autárq
quicaoufun
ndacional,rrespeitadaaalimitaçãoterritoriald
doinstrumeento.

§3º.O
Odisposton
nocaputdeesteartigoaaplicaseàe
execuçãodeequalquerobjetoque
epossa
ser úttil para açõ
ões de prevvenção, con
ntrole e con
ntenção da epidemia n
nas atividad
des de
seguraançapúblicca,saúde,p
proteçãoed
defesacivil,,fiscalizaçãoearrecad
daçãoeenq
quanto
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perdu
urar a Situ
uação de Emergênciaa/Calamidade Públicaa decretada em razãão da
pandeemiacausad
dapeloNovvoCoronavíírus.

§4º. A
A Secretariaa da Admin
nistração orrientará e apoiará
a
as unidades
u
deemandante
es para
viabiliizaçãodossserviços.

§5º. A
A Contabilid
dade Municcipal adotará as medidas necessáárias quantto às adequ
uações
orçam
mentáriasefinanceirasnecessárias.

Art.2
2º.Ficaauto
orizadaabeerturaefun
ncionamentodocomérciolocaldebensese
erviços
consid
derados esssenciais, no
o período compreend
dido entre às 08h00m
min as 18h0
00min,
diariamente de segunda
s
a sábado, deesde que, obedeçam
o
à regras de funcionamento
às
previsstas neste Decreto, sob
s
pena de
d multa, suspensão ou cassação do alvaará de
funcio
onamentoeeinterdição
odoestabelecimento.

§1º.O
Ossupermeercados,panificadoras,açougues,,casasderaaçõesanim
maisecongê
êneres,
farmááciaelaborratório, devverãofuncio
onarcomacessorestrritoecontro
oladodepessoas
aoesttabelecimen
ntoeadotandoassegu
uintesmediidassanitárrias:
a)

Não perm
mitir o ingresso e permanênccia no estabelecimen
nto de maais de

quatropessoasp
porvez,garantindose entreaspessoasdistanciamento
omínimod
dedois
metro
osumadasoutras.
b)

mitir que ass pessoas permaneçam
p
m no estabeelecimento por tempo
o além
Não perm

doesttritamentenecessárioàcompra;
c)

mitir a aglomeração de pessoas na frente o
o estabelecimento, de
evendo
Não perm

para o caso de formação de filas de
d espera, garantir qu
ue entre aas pessoas exista
distan
nciamento mínimo
m
de dois metro
os uma dass outras, inclusive na via pública,, onde
deverrásemarcarroslugaresscomtintao
oufita;
d)

Disponibilizar no accesso e no interior do estabeelecimento para clien
ntes e

funcio
onários, permanentem
mente, álcool em gel 70%, ou álcool líquido
o 70%, ou sabão
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liquido e água abundante
a
p
para
higien
nização das mãos ou outra
o
soluçção sanitária para
nizaçãodasmãosetoaalhasdepap
pel.
higien
e)

demesasecadeirasnaasviaspúblicas,salvop
parapessoaascom
Proibiraiinstalaçãod

probleemasdemo
obilidade;
f)

Adotar, sempre
s
quee possível, a adoção da
d modalid
dade de co
omercializaçção do

utocomenttregaemdo
omicílio(delivery);
produ
g)

Não expo
or ao con
ntato direto
o com o público fu
uncionários idosos ou
u com

ueosclassiffiquecomo
ointegrante
edegrupod
derisco,taiscomogesstantes
comorbidadesqu
doençascrô
ônicas.
eporttadoresded

netes someente poderão funcionar nos
§2º.  Os bares, restaurantees, barracas e lanchon
o, se demonstrarem possuir
p
horários especificados em seus alvarás de funccionamento
estruttura e loggística adequadas e, exclusivam
mente, pararetirada do produto no
estabeelecimento,desdequeeadoteas medidasesstabelecidasspeloMinisstériodaSaaúdee
daSeccretariaMu
unicipalde Saúdedep
prevençãoaaocontágio econtençããodapropaagação
deinffecçãoviralrelativaaoCOVID19,previstasnasletras“a”a“g”destteartigo.

§ 3º. No caso de estabeleccimentos co
omo , lojass de variedaades, utenssílios domé
ésticos,
lojasd
deroupaseeconfecçõesemateriaaisdeconstruçãoquessejanecessááriooingressodo
clienteenoestabeelecimento,nãoseráp
permitidooacessodem
maisde2(d
duas)pesso
oaspor
vezedistanciamentodedoiismetrosen
ntreaspesssoas,alémd
dadisponib
bilidadenoaacesso
mentopara clienteseffuncionário
os,permaneentemente, álcool
enointeriordo estabelecim
do70%oussabãoliquid
doeáguaaabundante parahigien
nização
emgeel70%ouáálcoollíquid
dasm
mãos.

§ 4º. As barbearrias e salõees de belezza deverão funcionar, mediante agendamen
nto do
dimento, deevendo o estabelecim
mento disp
ponibilizar para funcionários lu
uvas e
atend
máscaaras,álcool emgelou líquidoà7
70%,ouágu
uaesabão liquido,bem
mcomoexxigirde
seuscclientesoussodemáscaaras,mesm
moquecaseiiras.
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§ 5º. No caso de
d barbearias e salõess de belezaa, o respon
nsável pelo estabelecimento
mpediroattendimentosimultâneo
odemaisdeduas
deverráadotarassmedidasdemodoaim
pessoas se o pro
ocedimento
o estético exigir
e
a retirrada da mááscara de p
proteção paara sua
realizaação.

5 da Lei C
Complementar nº
§ 6º. A fiscalizaação, deverrá obedeceer à regra do Art. 55
2006,sendo
oprioritariaamenteorieentadoraqu
uandoaatiividadeou situação,porsua
123/2
natureeza,compo
ortargraudeeriscocompatívelcom
messeproceedimento.

§7º. Seráobservvadoocritéériodedup
plavisitaparalavraturaadeautosd
deinfração,salvo
dofor consstatadaaoccorrênciadereincidên
ncia,fraudee,resistênciaouembaraçoà
quand
fiscalização.

uidoras de gás e revvendedoras de água mineral
m
devverão priorrizar o
§ 8º. As distribu
atend
dimento delivery ou de retirada do produto
o no estabelecimento
o devendo adotar
a
todas as medid
das sanitárrias previstas no § 1º., se o
o atendimeento se der no
estabeelecimento.

§ 9º. O estabelecimento que fo
or multado
o e interrditado, see pretened
der o
reestaabelecimento do Alvará de Funcionamento,, deverá ap
presentar p
plano de traabalho
demo
onstrandom
meiosparao
ocumprimeentododisttanciamenttoentreas pessoased
demais
regrassprevistasn
nodecretoqueforapo
ontadoode
escumprimeetopelaAdm
ministração
o.

§10.O
Osestabeleecimentosp
públicos,ind
dustriais,co
omerciaise bancários aquesere
efereo
art. 1º da Lei Esstadual nº 14.258, de 13 de abril de 2020, ficamobriggados a forrnecer,
gratuiitamente,p
paraosseussfuncionário
os,servidorresecolabo
oradores:
Imáscarasdeproteção;
II  lo
ocais para higienização das mããos com água
á
corren
nte e sabo
onete líquido ou
dispon
nibilizarpon
ntoscomállcoolgela70%(setentaaporcento).
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§ 11. O desresp
peito a quaaisquer dass obrigaçõe
es enumeraadas neste artigo, incclusive
mento, imp
plicará em
m imediataa interdiçãão do
quantto ao horário de funcionam
estabeelecimento e aplicaçãão de multta que varriará de R$
$ 1.000,00 (mil reais)) a R$
10.000,00(dezm
milreais).

3 As agên
ncias bancáárias, casa lotéricas e qualquer outro estabelecimentto que
Art. 3º.
funcio
oneemambientefech
hadoeclim
matizadodevvemrestrin
ngirfluxodepessoasn
noseu
interio
or, de form
ma a permanecer quan
ntidade máxima de 2 (dois) clien
ntes por vezz, com
distan
nciamentoeentreaspeessoasde02(dois)me
etros,devendodispon
nibilizarálco
oolem
gel70
0%noacessso.

§1º. O estabelecimento deverá providenciar a organizzação de filas com locais
minadose marcadoseempisocom
mdistanciaamentomín
nimoentre aspessoas de02
determ
(dois) metrosetteraoalcan
ncedefunccionáriosm
materiaisde higieneeeequipamentosde
proteççãoindividu
ual(EPI).

§2º. Nestes esstabelecimeentos comerciais devverão ser apostos aavisos pro
oibindo
aglom
merações no
o recinto e
e em frentee ao estab
belecimento
o, além de recomendar aos
clienteesqueman
ntenhamdisstânciasegu
urade02(d
dois)metro
osdeoutrasspessoas,sempre
quepossivel,bem
mcomoqueehigienizem
masmãose
etambém,quantoaossidososepessoas
de gru
upos de rissco do COVID19, que evitem com
mparecer a locais com
m grande flu
uxo de
pessoas.

peito a quaaisquer dass obrigaçõe
es enumeraadas neste artigo, incclusive
§ 3º. O desresp
quantto ao horário de funcionam
mento, imp
plicará em
m imediataa interdiçãão do
estabeelecimento e aplicaçãão de multta que varriará de R$
$ 1.000,00 (mil reais)) a R$
10.000,00(dezm
milreais).

or multado
o e interrditado, see pretened
der o
§ 4º. O estabelecimento que fo
reestaabelecimento do Alvará de Funcionamento,, deverá ap
presentar p
plano de traabalho
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demo
onstrandom
meiosparao
ocumprimeentododisttanciamenttoentreas pessoased
demais
regrassprevistasn
nodecretoqueforapo
ontadoode
escumprimeetopelaAdm
ministração
o.

Art. 4º.Fica
4
pro
oibida a en
ntrada de ambulantes
a
s no territó
ório do mu
unicipio de
e Dom
MacedoCostapaaracomercializaremquaisquerqu
uesejamossprodutos ouaindafaazerem
dualizadas oriundas de
d vendas em
e residências do mu
unicípio, de
evendo
cobranças individ
mquedurarasrestriçõesimposttaspor
optareemporouttrosmeios, duranteo períodoem
esteD
Decreto.

Art. 5º.
5 Fica pro
oibido o aceesso ao terrritório do Município de
d Dom Macedo Costta, por
rodovvia ou estraadas vicinaiis, bem com
mo a circullação de qu
ualquer traansporte co
oletivo,
públicco e privado, rodoviário, na modalidade
m
regular, fretamento
f
, complem
mentar,
altern
nativo e de vans, bem como carrros de passseio, oriund
dos de outrros municíp
pios da
federaação,semaanecessáriaaidentificaççãoecontro
olepelaPreefeituraMunicipal.

§1º. Durante
D
o período
p
em
m que vigorrar as medidas para enfrentamen
nto da COV
VID19,
fica proibida
p
a entrada dee pessoas residentes em outross município
os da Fede
eração,
principalmente de municípios que possuam casos
c
conffirmados de COVID1
19, no
territó
óriodoMun
nicípiodeD
DomMacedoCosta.

§2ºAsuspensãodeentradaaecirculaçããoprevistanocaputdesteartigo nãoseapliicaaos
p
(offertados pelo
p
Empreegador) uttilizados para o
veículos de traansporte privado
desloccamentodeemoradoreesdoMuniccípiodeDom
mMacedoC
Costaqued
desenvolvem
msuas
atividadeslaboraaisemoutraascidades,desdequeodeslocam
mentoocorratãosomenteda
residêência do munícipe
m
a
até
o resp
pectivo loccal de trab
balho, mediante a devida
d
comprovação.

§3ºAsuspensãodeentradaaecirculaçããoprevistanocaputdesteartigo nãoseapliicaaos
f
Município, amb
bulâncias, veículos u
utilizados para
p
o
veículos pertenccentes à frota
portedepaacientes,veeículosutilizzadosnaco
onduçãodemantimentos,alimen
ntação,
transp
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transp
porte de mercadoria
m
s, transporrte de pro
odutos hosspitalares, medicamen
ntos e
insum
mos.

§4ºAsuspensãodeentradaaecirculaçããoprevistanocaputdesteartigo nãoseapliicaaos
veículos pertenccentes aos profissionais do quadro municip
pal que prestam serviçços no
Municcípio e munícipes quee se desloccarem a traabalho e para abasteccimento de
e bens
essenciaiseconssultaseproccedimentossdesaúde.

daseautorrizadas
§5ºExxceçõesnãoprevistasnoparágraafoanteriorpoderão seranalisad
pelaSSecretariaM
MunicipaldeeObras,TraansporteseServiçosPú
úblicos.

§6º O
O descumprrimento daa suspensão
o prevista neste artiggo ensejará a apreenssão do
veículo,alémdasspenalidadesprevistassnalei.

P
o cum
mprimento do
d quanto disposto neste
n
artigo
o, as Secretarias Mun
nicipais
§7º Para
poderrãorequisittarapoiodaaPolíciaMilitardaBahia,Polícia RodoviáriaaEstadual, Polícia
CivileeAGERBA.

§8º Os
O taxistas que
q desenvvolvem as suas
s
atividaades no âm
mbito do M
Município de
e Dom
MacedoCostadeevem,obriggatoriamente,disponib
bilizarálcoo
olemgel70
0%paratodosos
passageiros.

§9º A
A Secretariaa Municipaal de Obrass, Transporrte e Serviçços Público
os e a Secrretaria
MuniccipaldeSaú
údedeverá instalarbarreirasebloqueiosdeacessoàcidade,deve
endoo
ingresssodapesso
oasomenteeserealizarrmedianteaidentificaaçãodapesssoa,comafferição
detem
mperatura equestionáárioepidem
miológico,devendoserrprovidenciadoonece
essário
apoiopolicialparracumprim
mentodameedida.

A saída de munícipes de seus domicílios so
omente serrá possível em situaçõ
ões de
§10. A
extrem
ma necesssidade, tais como por motivvos profissionais deesenvolvido
os em
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estabeelecimentos,cujofunccionamento
onãoestejaaproibidop
poresteDeecretoouatosdo
Estado
o da Bahiaa ou União
o, para com
mpras e accesso a serrviços públicos e atividades
econô
ômicas esseenciais, cuid
dados méd
dicohospitaalares laborratorial e aauxílio a criianças,
adolescentes,pessoascomd
deficiênciaemulheressvítimasdeviolênciad
doméstica.

6 Ficam su
uspensos oss atendimeentos extern
nos nas rep
partições pú
úblicas mun
nicipais
Art. 6º.
pelop
prazode15(quinze)dias,podendoesteprazosermodifficadoparamaisoume
enos,a
depen
nder da no
otícias oficiaais sobre a
a evolução de mortess e transmiissão da In
nfecção
Humaanapelonovvocoronavvírus(COVID
D19),emâmbitolocaleregional.

d
ser encam
minhadas para o email
§ 1ºº. Todas as soliccitações deverão
prefeiituradommacedocostaa@gmail.com
me confirm
madas atravvés dos teleefones 075
5 3648
2169 (Prefeitura Municipal), 075 3648
82166 (Secretaria dee Educação)) e 75 36482129
ocial).
(SecreetariadeAsssistênciaSo

u
po
oderão ser encaminhad
e
das aos segguintes
§ 2º. As solicitaçções administrativas urgentes
ones/WhatssAppdePlaantão:
telefo
I.Tributos:(075)98824135
57;
II.ReccursosHumanos:(075))988598707;
III.Administração
o/LicitaçõesseContrato
os:(075)98
88134778;

§3º. Oscasosdeeurgênciaeeemergêncciaterãoatendimentolivrenasunidadesdesaúde,
mas as
a equipes deverão seeguir com rigor os prrotocolos saanitários e clínicos, de
evendo
estarprotegidascomosequ
uipamentossdeproteçããoindividuaaisnecessárrios.

oquantoprevistonoarrt.110daLeiFederaln
nº8.666/93
3eanteaoq
quadro
§4º.EEmrazãodo
de paandemia do
o COVID19, o Setor de
d Licitaçõe
es e Contraatos da Preefeitura Mu
unicipal
funcio
onará no ho
orário norm
mal, devend
do ser adottadas todass as medidas sanitáriaas para
evitarrcontágio.
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Art.7
7º.Comvisttasaevitaraglomeraçõ
õesdepesssoasefacilittarocontággiodoCONVID19
e  dee outras do
oenças infeectocontagio
osas, sobre
etudo as de naturezaa respiratórrias, as
Unidaades de Saú
úde passarãão a funcio
onar em reggime de plaantão para atendimen
ntos de
urgên
nciaeemerggência,bem
mcomosusspeitasdeccasosdonovocoronavvírus(CONV
VID19),
nohoráriodas08
8h00minàss12h00minedas13h0
00minàs17h
h00min.

pensos todos os atendimentos eletivos
e
ageendados, seejam médiccos, de
§ 1º. Ficam susp
magem, dee fisioterap
pia, de psiccologia, de
e nutrição e de assisstência social nas
enferm
UnidaadesdeSaú
údedoMun
nicípio,pelo
operíodode15(quinzze)dias,podendoesse
eprazo
serprrorrogado.

§2º. OspacienteescadastradosnasUn
nidadesdeSSaúdedoM
Municípioco
omcomorb
bidades
(diabeetes, hiperttensão, gesttantes, puéérperas, doe
entes crôniicos, curativvos) e que exijam
acompanhamentto médico e de enfermagem terrão o atend
dimento reaalizado, me
ediante
atend
dimento aggendado do
d WhatsA
App (075)) 9825480
003 e (075) 98842
21565,
supervisionadospelasseguintesServidoras:
dadeAntôn
niaBarretoPiton:EnfeermeiraThaalitaLemosdosSantos;
I.Unid
II. Un
nidade Joqu
uim Inácio de Souza Lemos: Enfermeira Ana
A Marta Lemos Barbosa e
Barbo
osa;

Oscasosdeeurgênciaeeemergêncciaterãoate
endimento livrenasun
nidadesde saúde,
§3º.O
mas as
a equipes deverão seeguir com rigor
r
os pro
otocolos saanitários e clínicos, de
evendo
estarprotegidascomosequ
uipamentossdeproteçããoindividuaaisnecessárrios.

§4º. Ficamsusp
pensasasco
onsultaseleetivasmarccadasnasu
unidadesdeesaúdedurranteo
dode15(q
quinze)diass,podendo esteprazosermodificadopara maisoume
enos,a
períod
depen
nder da no
otícias oficiaais sobre a
a evolução de mortess e transmiissão da In
nfecção
Humaanapelonovvocoronavvírus(COVID
D19),emâmbitolocaleregional.

§5º. Oserviçod
detransportteparaosp
pacientesportadoresd
deenfermid
dadesonco
ológicas
oPrograma deTratamentoForad
doDomicílio
o(TDF)
erenaaiscadastraadoscomo usuáriosdo

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KKT4AUGKGXOQPMMSMKNBOQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
23 de Abril de 2020
12 - Ano - Nº 2128

Dom Macedo Costa
P
PREFEIT
TURA MU
UNICIPA
AL DE DO
OM MAC
CEDO CO
OSTA
CN
NPJ nº 13.8
827.019/000
01-58
Praça Cônego
C
José Lourenço
o, s/nº, Centtro - CEP: 4
44.560-000
Fone//Fax: (75)36
648-2127/ 3648-2169
3
DO
OM MACED
DO COSTA - BA

terão o deslocam
mento realizado regullarmente, mediante
m
c
contato
préévio pelo te
elefone
86.
WhatsApp(075)98803178

8º.Recomen
ndaseque apopulaçããodomuniccípiodeDomMacedo Costaemrrecente
Art.8
e/ou atual retorno de viageens internaacionais e/o
ou nacionais, em espeecial atençãão para
descomtraansmissãossustentada dovírus,ocumprimentodassegguintes
aquelaslocalidad
das:
medid
I.

Paraaspesssoassemsin
ntomasrespiratórios, permaneceeremisolam
mentodomiciliar

(autoiisolamento))por07diass;
II.

Parapessoasscomsinto
omasrespiraatóriosleve
es,ligarparraVigilânciaaEpidemiológica

m de ser orientado
o
sobre providências maais específficas atravé
és do
Municcipal a fim
telefo
one(075)98
82548003e
e(075)9884
421565;
III. Nosurgimen
N
ntodefebree,associadaaasintomasrespiratórriosintenso
os,aexemp
plode

tosse e dificuld
dade de reespirar, bu
uscar atend
dimento em unidadees de urgê
ência
eemergência;
IV. Reportar ass suspeitas de casos do Coronavírus ao Centro de
e Operaçõe
es de

Emerggência em Saúde (Coees), estruturado pelo Governo
G
do
o Estado daa Bahia, através
dosteelefones(71
1)3116003
39/999717
7704.

N hipótesses previstaas no inciso
o I e II deste artigo, a
a medida d
de isolamen
nto se
§1º. Nas
estende para os contatos domiciliares
d
s e será susspensa com
m o descartee laboratorial do
casoo
ouaotérminodos14(catorze)diaasdeisolam
mento.

§2º.O
Oscasossuspeitosno Municípiod
deverãoserencaminh
hadosalabo
oratóriose estes
deverrão informaar imediataamente à Vigilância Epidemioló
ógica Municipal quaisquer
casosd
deCOVID 19 que porventura tenham conhecimento através do email
e
saudeedmc@outlo
ook.comou através dos telefone
es (075) 98
82548003 e (075) 98
8842
1565.

Art. 9º.
9 Ficam suspensas pelo
p
prazo de
d 30 (trintta) dias, po
odendo ser prorrogado por
igual período,caasohajamu
udançanoccenárioepid
demiológico
oquejustiffiquetalme
edida,
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comp
possibilidad
dederevisããoaqualquertempo, arealização
odeevento
oscoletivosspara
públicco igual ou superior a
a 10 (dez) pessoas, re
ealizados po
or órgãos o
ou entidades da
Admin
nistraçãoPú
úblicaDireta,privados,,comouse
emfinslucraativos.

§ 1º. Ficam cancceladas as autorizaçõees já exped
didas para eventos programadoss para
ocorreeremnopeeríododiscip
plinadonestteDecreto.

o,noâmbittodoMuniicípiodeDo
omMacedo
oCosta,olicenciamen
ntode
§2º. Ficavedado
eventos, pelos órgãos
ó
mun
nicipais, qu
uando em desconform
d
midade com
m as dispossições
desteDecreto.

§ 3º. Ficam susp
pensos pelo
o prazo preevisto neste Artigo, to
odos os evventos públlicos e
particculares, sejjam eles de
d caráterr científico,, educacional, esportivo, acadê
êmico,
religio
oso, políticos ou culttural sendo
o eles: vaq
quejada, caavalgada, shows, passseatas,
dentree outras proibições
p
d funcion
do
namento daas academias, futebo
ol e treinoss com
aglom
meraçãodepessoas.

o eventos e atividadees que envvolvam aglo
omerações de pessoas em
Art. 10. Para os
or a 10 (d
dez) pessoaas, mesmo
o que não necessitem
m de
número igual ou superio
d órgãoss públicos municipais, fica deteerminado o
o cancelamento,
licenciamento dos
mentooususpensão,d
diantedoceenárioepidemiológicoatual.
adiam

§ 1º. A determ
minação prevista no caaput també
ém é aplicável a ativid
dades e eve
entos
a
ou cultural,, tais
cienttífico, educcacional, essportivos, academias,
religiosos, políticos o
como
o: vaquejad
das, cavalggadas, feiras, shows, circos,
c
rom
marias, festaa de padro
oeiro,
passeeataseafin
ns,dentreoutros

§2º..Aorganizaaçõesreligio
osasficareccomendadaaasuspensãodasativiidadesdeccunho
religiiosocomreeuniãodepessoasemnúmerosup
periora10(dez)pesso
oas,devend
doem
reuniões de menor númeero de pesssoas adotaar e comprovar o cu
umprimento
o dos
ocolossanittáriosdeprrevençãoeccontroledaatransmissãão.
proto
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develórios,,deveráserrobservado
oolimitem
máximode1
10(dez)pessoas
§3º..Emcasosd
porrrecintoreseervadosaceerimôniasfú
únebres.

bidopor15(quinze)diiasorecebimentodeh
hóspedespeelohotelsittuado
Art.11.Ficaproib
mbito do teerritório do
o Município de Dom Macedo
M
Cossta, devido a pandem
mia do
no âm
novocoronavíruss(COVID19
9),emâmbiitolocalere
egional.

1  Ficam suspensas reuniões in
nstitucionais no âmbitto da Administração Pública
P
Art. 12.
DiretaaeIndiretadeDomM
MacedoCosta/BA,salvoparaaten
nderassunttodeexcep
pcional
intereessepúblico
o.

13.Osservid
dorescom idadesuperiora60(se
essenta)an
nosouquessejamportaadores
Art.1
de do
oenças crôn
nicas que im
mplica em maior risco
o de morbiimortalidad
de relacionaada ao
COVID
D19, mediaante comprovação daa enfermidaade, poderrá exercer ssuas funções em
sistem
madomiciliaar.

1 Fica pro
oibida a con
ncessão de férias aos profissionaais de saúd
de, assim co
omo a
Art. 14.
conceessão de qu
ualquer liceença, salvo para aque
eles que esttiverem em
m grupo de
e risco,
devidaamenteateestadoporm
médicoouq
quepossuam
midadede60(sessentta)anos.

o. Todas as
a férias e/ou
e
licenças que tenham sid
do concediidas a
Parággrafo Único
profissionais de saúde e que
q
estejam
m em curso poderão ser revogaadas, devendo o
otificadoareetornardeimediatoao
oseuposto
o.
profissionaldesaaúdeserno

1 Os servvidores púb
blicos que estiverem com sintom
mas inerentes ao COV
VID19
Art. 15.
deverrão ser periciados porr equipe daas Unidadess Básicas de
d Saúde e encaminhaados a
exerceeremsuasaatividadeseemregimed
domiciliar.

ual de Co
ontingência para
Art. 16. Fica determinado através do Plano Estadu

1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KKT4AUGKGXOQPMMSMKNBOQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Dom Macedo Costa

Quinta-feira
23 de Abril de 2020
15 - Ano - Nº 2128

P
PREFEIT
TURA MU
UNICIPA
AL DE DO
OM MAC
CEDO CO
OSTA
CN
NPJ nº 13.8
827.019/000
01-58
Praça Cônego
C
José Lourenço
o, s/nº, Centtro - CEP: 4
44.560-000
Fone//Fax: (75)36
648-2127/ 3648-2169
3
DO
OM MACED
DO COSTA - BA

Enfren
ntamentod
doNovoCoronavírus––COVID19queoHosp
pitalInstituttoCoutoMaaiaéo
HospitaldeReferrênciaparacasosgraveesdoCOVID
D19nomu
unicípiodeSSalvador.

1 A SESAB/Núcleo Regional
R
dee Saúde Leste (Santo Antonio dee Jesus/Ba), está
Art. 17.
responsável pelo
o fornecim
mento dos Kitìs de Coleta
C
das amostras do COVID19 ao
mMacedoCosta/BAviaSecretariaMunicipaldeSaúde.
MuniccípiodeDom

Asamostrasscoletadas pelarede municipald
desaúdeseerãoenviad
dasparaaaanálise
§1º.A
noLab
boratórioCentraldoEsstadoLACENBApelaSecretariaMunicipald
deSaúde.

Oslaborató
óriospúblico
oseprivado
osdeverãoinformarim
mediatamen
nteaoSiste
emade
§2º.O
Vigilân
nciaMuniciipalquaisqu
uercasospo
ositivosdeC
COVID19.

18.Ficadisp
pensadaalicitaçãoparraaquisição
odebens,sserviçosein
nsumosde saúde,
Art.1
bem como parra todos os
o insumoss e serviço
os destinad
dos ao en
nfrentamen
nto da
s
pública de impo
ortância intternacional decorrentee do Coronavírus,
emerggência de saúde
disposstosnaLeiFFederaln°.13.979de0
06defevere
eirode2020esuasaltterações.

Adispensad
delicitaçãoaquesereefereocapu
utdestearttigoétemp
poráriaeap
plicase
§1ºA
apenaasenquanto
operdurar aemergênciadesaúd
depúblicad
deimportân
nciainternaacional
decorrrentedoCo
oronavírus.

§2ºO
Oprocesso administrattivodedisp
pensadeliccitaçãodeveeráseguiro
osprocedim
mentos
normaatizadospelaControladoriaGeraldoMunicíp
pio.

§ 3º Todas
T
as contratações ou aquisiições realizzadas com fulcro na LLei Federal acima
referid
da serão disponibilizzadas em sítio oficcial específfico na reede mundiial de
computadores(internet),co
ontendo,no
oquecoube
eralémdassinformaçõ
õesprevistaasno§
527, de 18 de novemb
bro de 2011
1, o nome do contratado, o
3º do art. 8° da Lei n°.12.5
F
do Brasil, o prrazo contraatual, o valor e o
númeero de sua inscrição na Receita Federal
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respectivoprocessodeconttrataçãoouaquisição.

19.Ficamsu
uspensas,noâmbitod
doMunicípiodeDomM
MacedoCo
osta,asatividades
Art.1
educaacionais da Rede Municipal de En
nsino, em virtude
v
da Infecção
I
Hu
umana pelo
o novo
coronavírus(COV
VID19).

2
oss servidoress que comp
põem as eq
quipes de enfrentame
e
nto do COV
VID19
Art. 20.Ficam
autoriizadas a so
olicitar o apoio
a
da PM – Polícia Militar para
p
que eeste Decreto seja
cumprido,casoh
hajaresistên
nciadequalquerpartedasociedaadedeDomMacedoCo
osta.

2
equip
pes de com
mbate ao COVID19 po
oderão tam
mbém a qu
ualquer momento
Art. 21.As
promo
overadispeersãodeagglomeraçõessnoambito
odomunicipiodeDom
mMacedoCosta.

2
reccomendado
o o uso geral
g
de máscaras
m
p
pela
populaação, aindaa que
Art. 22.Fica
confeccionadasd
deformaarrtesanaloucaseira.

23.EsteDecrretovigorarrápeloprazzode30(trrinta)dias,p
podendoseerprorrogad
dopor
Art.2
igual período de conformid
dade com o
o estágio de
e evolução do COVID19, revogan
ndose
oDecretoM
Municipalnºº169,de17
7deabrildee2020.
expressamenteo


netedoPreffeitoMunicipaldeDom
mMacedoC
Costa,22deabrilde202
20.
Gabin




EGNALDOPITONM
MOURA
PrefeitoMuniccipal
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