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DEC
CRETO Nº 183, DE 12 DE
D JUNHO DE 2020
“Esstabelece nov
vas medidas de prevençãão e enfrentamento ao
Covvid-19dá outtras providênncias”.
O PREFEITO MUNIICIPAL DE DOM MAC
CEDO COS
STA, Estadoo da Bahia, no
n uso de
suas atribuições legais,
l
bem assim tendoo em vista o disposto naa Lei Federaal nº 13.979,, de 6 de
M/MS, de 4 de
d fevereiro de 2020 e naa Portaria MS/GM
M
nº
feverreiro de 20200, na Portariaa nº 188/GM
356, de 11 de marrço de 2020, e
Consideraando o Decreeto Estadual nº 19.549, de
d 18 de marçço de 2020, qque declarou
u situação
de em
mergência em
m todo o terrritório baianno em virtud
de do desastrre classificaddo e codificaado como
Doennça Infecciossa Viral - CO
OBRADE 1..5.1.1.0, con
nforme Instruução Normattiva do Miniistério da
Integração Nacional nº 02, dee 20 de dezeembro de 2016, para finss de prevenção e enfrentamento à
VID-19;
COV
Consideraando que no
n Municípioo de Dom Macedo Costa
C
foi deeclarada situ
uação de
emerggência atravéés do Decretto Municipall nº 163, de 27
2 de março de 2020 e reeconhecida a situação
de caalamidade púública pela Assembleia
A
L
Legislativa,
através
a
do Decreto Legisslativo nº 254
46, 08 de
abril de 2020;
Consideraando o Decrreto Estaduaal nº 19.749
9, de 09 dee junho de 2020 suspeendeu no
d junho de 2020, a cheegada de traansporte coleetivo, interm
municipal,
Muniicípio desde o dia 11 de
públiico e privadoo, rodoviário, nas modaliidades regulaar, fretamentto, complem
mentar alternaativo e de
vans, como medidda de efetividdade da políttica de isolam
mento;
Consideraando que a entre a Redde Pública e Privada dee Saúde do Município de Santo
unicípios,
Antônnio de Jesuss e que atendde Dom Maccedo Costa e a microrregião formadda por 22 mu
possuui somente 42
4 (quarentaa e dois) leittos de Unidaade Terapia Intensiva, ssendo 10 (deez) leitos
particculares do Tiipo I no Hosspital INCAR
R, 10 (dez) leitos
l
no Hosspital Maternnidade Luiz Argolo e
22 (vvinte e dois) leitos
l
no Hospital Regionnal de Santo Antônio de Jesus, todas do Tipo II, das quais
obtidas no C
apenaas 02 (dois) são leitos dee isolamentoo, conforme informações
i
Cadastro Nacional de
Estabbelecimentoss de Saúde;
Consideraando que noo universo de
d todas as especialidaddes médicas oferecidas na Rede
Privaada e Públicaa de Saúde no
n Municípioo de Santo Antônio
A
de Jeesus da qual depende o Município
M
de Doom Macedo Costa, os leitos hospitalaares, exceto a UTI, são:
a) 148 (cennto e quarentta e oito) leittos cirúrgicos, dos quais 102 (cento e dois) leitoss estão no
SUS;;
b) 86 (oiteenta e seis) leitos
l
clínicoos, sendo qu
ue destes 63 (sessenta e três) leitos estão no
Sistem
ma Único dee Saúde;
c) 25 (vintte e cinco) leeitos pediátricos, sendo que destes 20
2 (vinte) leiitos estão no
o Sistema
Únicoo de Saúde e;
e
d) 62 (sesssenta e dois)) leitos obsttétricos, send
do 41 (quareenta e um) ddo Sistema Único
Ú
de
Saúde;
Consideraando que os leitos
l
hospitaalares públiccos cirúrgicoss, clínicos e de unidade de
d terapia
d Jesus, rottineiramente possuem taxxa média dee ocupação superior a
intensiva em Sannto Antônio de
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80% (oitenta) porr cento para atendimentoo de pacientees com doençças graves, ccomo câncer,, doenças
mas, etc;
crônicas agravadaas, transplanttes, politraum
Consideraando as lim
mitações do sistema de saúde muniicipal e reggional, sobreetudo em
mento em quee há registross de casos coonfirmados no
n Municípioo de Dom Maacedo Costa exige do
mom
Poderr Público um
ma conduta contundentee para proteeção de todoos os muníccipes impediindo-se a
propaagação do coontágio e traansmissão do
d vírus que já ceifou atté ontem (111/06/2019) a vida de
1.0133 baianos1, coonforme o Boletim
B
Epideemiológico publicado
p
pela SESAB;
Consideraado que o Cóódigo Penal prevê expreessamente o crime de "P
Perigo para a vida ou
saúdee de outrem"" no seu Art. 132 ao prevvê que quem "Expor a viida ou a saúdde de outrem
m a perigo
diretoo e iminentee" terá Pena de "detençãoo, de três meses
m
a um ano,
a
se o fatoo não constitui crime
mais grave".
C
Penall prevê expreessamente o crime de "E
Epidemia" no
o seu Art.
Consideraando que o Código
a prevê que quem "Caausar epidem
mia, mediantee a propagaçção de germ
mes patogêniicos" terá
267 ao
Pena de "reclusãoo, de cinco a quinze anoss". Outrossim
m, o Código Penal prevê no Art. 267,, § 2º que
c
de culppa, a pena é de
d detenção, de um a dois anos, ou, se resulta moorte, de doiss a quatro
"No caso
anos"" e no Art. 2667, § 1º que "se do fato reesulta morte, a pena é applicada em doobro".
Consideraando que o Código
C
Penaal prevê exp
pressamente o crime de "Infração dee medida
sanitáária preventiiva" no seu Art.
A 268 ao prevê
p
que qu
uem "Infringiir determinaçção do poderr público,
destinnada a impedir introduçãão ou propaagação de do
oença contaggiosa" terá Pena de "deteenção, de
um mês
m a um anoo, e multa".
Consideraando o dispoosto na Lei Estadual
E
nº 14.258, de 13 de abril de 2020 quee “dispõe
sobree a obrigatooriedade de uso e fornnecimento de
d máscaras em estabelecimentos públicos,
indusstriais, comeerciais, bancários, rodovviários, metrroviários e de
d transportee de passageeiros nas
modaalidades púbblica e privvada, como medida dee enfrentam
mento à disseminação do novo
coronnavírus, caussador da COV
VID-19, na forma
f
que ind
dica”;
Consideraando o dispoosto na Lei Estadual
E
nº 14.261, de 29
2 de abril de 2020 quee “dispõe
sobree o uso obriggatório de máscaras
m
pelaas pessoas em
m circulaçãoo externa, beem como no
o trânsito,
nos municípios
m
em que estão em vigor oss Decretos Legislativos
L
d Reconheccimento de Estado
de
E
de
Calam
midade Públlica aprovaddos pela Asssembleia Leg
gislativa do Estado da Bahia e quee tenham
confirmado caso de COVID
D-19, como medida de enfretamennto à propaggação e infeecção do
Coronnavírus, caussador da COVID-19”;
Consideraando que noo período muitos
m
turistaas dirigem-see ao Municíípio para oss festejos
juninnos;
DECRETO
O:
Art. 1º. Ficca determinaada, a partir de
d 13/06/202
20, a restrição de locomooção noturna,, vedados
a quaalquer indivííduo a permaanência e o trânsito em vias, equipaamentos, locaais e praças públicas,
das 20:00hs
2
às 5:00hs do diaa seguinte, reessalvada a circulação
c
quuando necessária para accesso aos
serviçços essenciaiis e sua presttação, comprrovando-se a necessidadee ou urgênciaa.
1

http://w
www.saude.ba.goov.br/wp-content//uploads/2020/066/BOLETIM_ELE
ETRONICO_BA
AHIAN_79___110062020.pdf
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§ 1º – Fiicam excetuuadas da vedação previista no capuut deste arttigo as hipó
óteses de
desloocamento parra ida a servviços de saúdde ou farmáccia, ou situaçções em quee fique comp
provada a
urgênncia, bem com
mo o deslocaamento para ida ao traballho ou retornno ao domicíílio.
§ 2º - A reestrição previista no caput deste artigo
o não se apliica aos serviidores, funcionários e
colabboradores, noo desempenhho de suas funções,
fu
que atuam nas unidades
u
púbblicas ou priivadas de
saúdee, bem comoo aos serviçoss delivery dee alimentação
o e medicameentos.
§ 3º. Duraante o períoodo de vigêência deste Decreto ficca vedado o funcionam
mento dos
superrmercados appós às 18:00hhs.
F
determiinado o fechhamento de todos
t
os esttabelecimentoos comerciaais no dia
Art. 2º - Fica
24/044/2020, comoo medida de contenção do
d contágio e transmissãoo pelo novo ccoronavírus.
Parágrafo Único
Ú
– No dia
d 24/06/20220 somente será
s permitiddo a aberturaa de farmáciaas.
Art. 3º - A fiscalizaçãão será exerrcida pela Vigilância
V
Saanitária, Seccretaria Mun
nicipal de
Obras, Transportee e Serviços Públicos e demais
d
órgãos com o apoiio da Políciaa Militar.
m ambiente eexternos e in
nternos de
Art. 4º - Fiica determinado o uso obbrigatório de máscaras em
n território do Municípiio.
estabelecimentos comerciais no
Transporte e Serviços
Art. 5º - A Secretaria de Saúde e a Secretariaa Municipal de Obras, T
i
ruaas e logradou
uros a fim dee limitar a cirrculação de pessoas.
p
Públiicos ficam auutorizadas a interditar
Art. 6º - Poderá ocoorrer apreenssão de veícculos e conddução forçadda de pesso
oas pelas
autorridades municipais em deecorrência doo descumprim
mento do dispposto neste D
Decreto.
E decorrênccia do períoddo junino, e diante
d
dos riscos à saúdee pública e lo
otação do
Art. 7º - Em
Hosppital Regionaal de Santo Antônio
A
de Jesus,
J
fica proibido
p
acennder fogueiraas e utilizar fogos de
artifíccio que prom
movem fumaça e cheiro de
d combustão
o, seja em am
mbientes púbblicos ou priv
vados, na
Zonaa Urbana do Município
M
dee Dom Maceedo Costa.
z
rural do
d Municípiio, fogueirass poderão ser
s acesas, desde que não haja
§1º. Na zona
aglom
meração de pessoas
p
no loocal.
§2º. O desccumprimentoo das medidaas poderá enssejar a responnsabilidade ppenal do infrrator.
Art. 8º - A Secretaria de Saúde e a Secretariaa Municipal de Obras, T
Transporte e Serviços
Públiicos organizaará, inclusivee com serviçço de vigilân
ncia privada a ser contraatada na form
ma da Lei
nº 8.6666/93 e Leei nº 13.979//2020, uma barreira san
nitária que deverá
d
funcioonar initerru
uptamente
durannte 24 (vintee e quatro) horas, no perííodo de 20 a 25 de junhoo de 2020, ddevendo apliicar-se na
fiscallização do acesso
a
de peessoas ao Município
M
de Dom Maceedo Costa, o quanto preevisto no
Decreeto Municipaal nº 172, de 28 de abril de
d 2020.
Art. 9º - O descumprim
mento do dissposto neste Decreto sujeeitará os infrratores às pen
nalidades
cabívveis previstass em lei, incllusive representação ao Ministério
M
Púúblico para ddenúncia pelo
os crimes
dos arts
a 132, 267 e 268 do Cóódigo Penal, conforme for o caso.
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Art. 10 - Ficam manntidas e prorrrogadas po
or mais 15 (quinze)
(
diaas, todas as medidas
determ
minadas peloo Decreto Municipal
M
nº 172,
1
de 28 dee abril de 20220.
E Decreto vigorará
v
na data
d de sua publicação.
p
Art. 11 - Este
D
Dom
Macedoo Costa, 12 de
d junho de 2020.
2

EGNAL
LDO PITON
N MOURA
P
Prefeito
Muniicipal
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