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PORTARIA Nº. 017, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 
 

Estabelece medidas temporárias 
de prevenção ao contágio pelo 
Novo Coronavírus (COVID-19), no 
âmbito da Câmara Municipal de 
Vereadores de Brumado.

 

 

O Presidente da Câmara de Vereadores de Brumado, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais e Regimentais, 

 

CONSIDERANDO, a grave situação mundial enfrentada pelo Novo Coronavírus e o 

risco potencial de contágio dessa doença infecciosa; 

CONSIDERANDO, a necessidade de conter a disseminação e transmissão do vírus, 

visando preservar a saúde dos funcionários, vereadores e população em geral; 

CONSIDERANDO,que o COVID-19 tem taxa de mortalidade que se eleva entre idoso 

e pessoas com doenças crônicas; 

CONSIDERANDO, a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção; 

CONSIDERANDO, as determinações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e 

demais órgãos gestores da saúde nacional e vigilância sanitária; 

CONSIDERANDO, que a adoção de hábitos de higiene básicos aliado com a 

ampliação de rotinas de limpeza em áreas de circulação são suficientes para a 

redução significativa do potencial do contágio;  

RESOLVE: 

 
Art. 1º - Dispor sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo 

Coronavírus (COVID-19) no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Brumado. 
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Art. 2º - Consideram-se casos suspeitos de contaminação pelo Novo Coronavírus, 

qualquer pessoa que apresente febre ou sintomas respiratórios, como tosse seca, dor 

de garganta, mialgia, cefaleia e dificuldade para respirar.  

Art. 3º -Vereadores, servidores, colaboradores ou qualquer pessoa que frequente as 

dependências da Câmara de Vereadores, que apresentarem febre ou sintomas 

respiratórios, deverão procurar imediatamente atendimento médico especializado ou, 

caso prefira, permanecer em repouso em sua residência, em regime de isolamento. 

Art. 4º - Todos aqueles que se enquadrarem na definição de casos suspeitos, ou que 

tenham recebido diagnostico positivo para o COVID-19, recebendo o devido atestado 

médico, deverão abster-se de comparecer aos respectivos locais de trabalho, como 

medida de evitar o contágio dos demais. 

§ 1º O atestado médico mencionado no caput do presente artigo deverá ser 

entregue na secretaria da Câmara ou através de cópia digital encaminhada 

para o e-mail da secretaria desta Casa Legislativa para homologação 

administrativa e registro nos respectivos assentamentos funcionais. 

Art. 5º - Qualquer funcionário, servidor ou colaborador da Câmara de Vereadores de 

Brumado, que possuir idade superior a 60 (sessenta) anos ficará dispensadode 

comparecer ao trabalho. 

Art. 6º - O horário de funcionamento da Câmara Municipal de Vereadores de Brumado, 

durante o período de 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação desta portaria, 

passará a ser das 08h:00min (oito horas) às 12h:00min (doze horas)da manhã. 

Art. 7º - Todos os gabinetes deverão se organizar e estabelecer regime de rodizio 

entre os seus funcionários, sendo no máximo 02 (dois) assessores por gabinete. 

Art. 8º - Fica vedado qualquer tipo de aglomeração nos recintos desta casa legislativa, 

sob pena de aplicação de advertência. 

Art. 9º - A Secretaria de Administração da Câmara deverá notificar as empresas 

prestadoras de serviço quanto às suas responsabilidades relacionadas à adoção de 

medidas necessárias à prevenção do contágio pela COVID-19. 
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§ 1º As empresas prestadoras de serviço da Câmara de Vereadores de 

Brumado deverão: 

I - adotar todos os meios necessários para conscientizar seus 

funcionários quanto aos riscos da COVID-19 e quanto à necessidade de 

reportarem a ocorrência de sintomas de febre ou sintomas respiratórios; 

II –informar à Secretaria da Câmara todos os casos de prestadores de 

serviço que apresentarem casos suspeitos ou confirmados da COVID-

19, sem prejuízo da notificação legal à respectiva secretaria municipal 

de saúde. 

§ 2º As empresas prestadoras de serviço estão passíveis de responsabilização 

contratual em caso de omissão que resulte em prejuízo à Administração 

Pública ou que exponham os servidores a risco de contágio pela COVID-19. 

Art. 10 - Deverão ser adotadas medidas, por parte da Secretaria de Administração da 

Câmara de Vereadores, que garantam o aumento da frequência de limpeza dos 

banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas, bem como realizar a aquisição e 

distribuição de álcool gel em todos os gabinetes e demais salas desta Casa 

Legislativa. 

Art. 11 - Ficam restritos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a visitação pública e o 

atendimento presencial do público externo que puder ser prestado por meio eletrônico 

ou telefônico. 

Art. 11 – O acesso de qualquer cidadão às sessões da Câmara de Vereadores, ficam 

restritos ao número máximo de 20 (vinte) pessoas. 

Art. 14.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

 

Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado 

da Bahia, 18 de Março de 2020 

 

Ver. LEONARDO VASCONCELOS 

Presidente da Câmara de Vereadores de Brumado 
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DECRETO Nº 24/2020 

 
 

“Dispõe sobre medidas temporárias para o 
enfrentamento da pandemia provocada pelo 
Coronavírus Covid-19 e da outras 
providências”. 

 
 

         
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES 
COELHODIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do 
Município de Caraíbas, nos Artigo 66 inciso IX e 74. 
 
RESOLVE: 

 
Artigo 1º - A partir desta quinta-feira, 19 de março, as aulas serão suspensas em toda rede 
municipal de ensino por um período de 15 dias, que poderá ser prorrogado.  
 
Artigo 2º - Fica proibido a realização de eventos públicos ou privados que reúnam 50 ou mais 
pessoas pelo prazo de 15 dias, que poderá ser prorrogado.  
 
Artigo 3º - As atividades em grupo do CRAS e NASF também estão suspensas pelo período 
de 15 dias, que poderá ser prorrogado. 
 
Artigo 4º - A prefeitura Municipal e as demais secretarias municipais passarão a trabalhar em 
regime de funcionamento interno. Não haverá atendimento ao público pelos próximos 15 dias, 
que poderá ser prorrogável  
 
Artigo 5º - As unidades de saúde vão funcionar normalmente.  
 
Artigo 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. 
 
 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 

 
Caraíbas, 18de Março de 2020. 

 
JONES COELHO DIAS 

Prefeito Municipal 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU 
CNPJ: 13.284.658/0001-14 

DECRETO Nº 019, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 

Declara estado de emergência e estabelece medidas 
temporárias no Município de Guajeru (BA), voltadas à 
prevenção do contágio pelo "Novo Coronavírus" ("COVID-
19") e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJERU (BA), no uso de suas atribuições 

constitucionais. 

Considerando os termos da Portaria do Ministério da Saúde nº 188, publicada em 03 

de fevereiro de 2020, que declarou estado de emergência de saúde pública em âmbito 

nacional, por causa da Covid-19; 

Considerando a declaração de pandemia pela "Covid-19" divulgada pela Organização 

Mundial de Saúde em 11 de março de 2020; 

Considerando o risco iminente do início da terceira fase da transmissão do aludido 

vírus ("fase comunitária"), que ocorrerá quando o número de casos aumentará 

exponencialmente, sem que seja possível identificar-se a fonte ou pessoa 

transmissora; 

Considerando que mesmo em face dos dados estatísticos (80 a 85% dos casos não 

levam ao risco de morte), a situação principalmente dos idosos inspira cuidados por 

parte do Poder Público por força da Constituição da República, art. 196 cumulado com 

art. 5° da Lei Federal nº 13.979/2020; 

Considerando que, de acordo com a imprensa, existem na data de hoje 17 (dezessete) 

casos da doença confirmados no Estado da Bahia. 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica declarada situação de emergência no âmbito do Município de Guajeru 

(BA), ratificando os termos da Portaria nº 188, publicada no dia 04 de fevereiro de 

2020 pelo Ministério da Saúde, adotando como base também o Decreto Presidencial 

nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, decorrente da pandemia causada pela "Covi 

19". 

PRAÇA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 124 • CEP: 46.205-000 
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Parágrafo único. Fica dispensada, nos termos do art. 4° da Lei Federal nº 

13.979/2020, a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 

destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus C-Covid-19"). 

Art. 2°. As medidas temporárias disciplinadas por este Decreto voltadas à prevenção 

do contágio pela "Covid-19" deverão ser cumpridas integralmente pelos órgãos da 

Administração da Prefeitura Municipal de Guajeru (BA). 

Art. 3°. Ficam canceladas viagens de servidores da Prefeitura Municipal de Guajeru 

para localidades nas quais existam casos confirmados da doença pelo prazo de 15 

(quinze) dias, prorrogável a critério deste Poder Executivo. 

Art. 4°. Reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores oriundos de outras 

cidades deverão ser realizadas por meio de videoconferência até deliberação ulterior. 

Art. 5°. Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito do Poder Executivo 

municipal, salvo nas hipóteses de atendimento a assunto de excepcional interesse 

público. 

Art. 6°. Servidores maiores de 60 (sessenta) anos portadores de doença crônica, 

mediante comprovação médica, poderão antecipar o período de férias. 

Parágrafo único. Ficam suspensas atividades dos grupos do serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos e demais grupos do CRAS Zilda Arns, até ulterior 

deliberação. 

Art. 7°. Ficam suspensas as aulas da rede pública municipal de ensino, com 

antecipação do recesso junino, pelo período de 30 (trinta) dias contados a partir da 

publicação deste Decreto. 

Art. 8°. Fica proibida a partir da publicação deste Decreto, até ulterior deliberação, a 

realização de festas, eventos, reuniões públicas e privadas. 

Parágrafo único. Fica expressamente recomendada a suspensão de eventos 

religiosos, a exemplo de missas e cultos. 

Art. 9°. Na feira-livre, os feirantes deverão manter distância mínima de 1,5m (um metro 

e meio) entre suas barracas, devendo diligenciar para impedir aglomerações e haver 

distância mínima de 1m  (um metro) dos fregueses. 

PRAÇA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, 124 - CEP: 46.205-000 
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Art. 1 O. Fica estabelecido regime de atendimento nas Unidades de Saúde apenas em 

casos de urgência e quadros clínicos de síndromes respiratórias, no intuito de 

identificar casos suspeitos de COVID-19, até ulterior deliberação. 

Art. 11. Fica estabelecido aos departamentos administrativos desta Prefeitura 

Municipal, até ulterior deliberação, o regime laboral com início às 8h e término às 13h 

(turnão). 

Art. 12. Fica estabelecido que os bares, restaurantes, clínicas de saúde e demais 

estabelecimentos particulares deverão observar o máximo de rigor no cumprimento 

dos procedimentos de biossegurança quanto a contenção da disseminação do 

COVID-19. 

Art. 13. Este Decreto entra em Vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guajeru (BA), 18 de março de 2020. 
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AVISO 

CARTA CONVITE N° 001/2020
 

 

OBJETO: contratação de empresa para locação de horas máquinas para 

recuperação de estradas vicinais, neste município . DATA: 26/03/2020. HORÁRIO: 

08h00min. CRITÉRIO: Menor Preço Global. LOCAL: Na sede da prefeitura situada 

na Praça Oliveira Brito, nº. 100 – centro – Ibiassucê-Ba. O Edital completo poderá 

ser adquirido no site: www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura, 

no horário de 08:00 ás 12:00. Ibiassucê, 18/03/2020. Lauro Maurício de Azevedo 

Frotas – Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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__D935A2330__

PREGÃO PRESENCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão Presencial SRP nº 013/2020 – registro de preços para a
compra de pneus, câmaras de ar e protetores para manutenção da frota Municipal. Informações na Prefeitura –
Rua Coronel Gondim, n° 06, através do e-mail: licitacaoituacu@gmail.com e tel: 77 3415-2418. Abertura dia 30 de
março de 2020 às 09:00 hs. Ituaçu - Bahia, 17 de março de 2020. Edilson Novais Silva – Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

__D935A2331__

CONTRATOS

Nº 192/2020

EXTRATO DO CONTRATO Nº 192/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU. CNPJ: 14.106.280/0001-21. CONTRATADA:
CONSTRUTORA POTENCIAL SERVICE EIRELI  - CNPJ: 32.131.405/0001-55. OBJETO: Pavimentação em
paralelepípedos em ruas da Sede e do Distrito de Tranqueiras no Município de Ituaçu, conforme contrato de
repasse nº 869433/2018 MCIDADES/CAIXA e Edital de Tomada de Preços nº. 001/2020. DATA DE
ASSINATURA: 12/03/2020. VALOR GLOBAL: R$ 589.842,52. PRAZO: Até o dia 31 de dezembro de 2020.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21

__D935A2332__

DECRETO

N.º 006/2020
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DECRETO Nº 21, DE 18 DE MARÇO DE 2020. 
                                                                         Dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), 
no âmbito territorial do município de Jacaraci, e 
dá outras providencias. 

 

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, Prefeito do Município de JACARACI, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jacaraci. 

 
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.º 188, de 03 de fevereiro 
de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em decorrência da 
infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 

 CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Jacaraci, da Lei 
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrentes do Coronavírus; 

 
CONSIDERANDO que mesmo o Município de Jacaraci NÃO TENDO, até o momento, 
nenhum caso de Coronavírus confirmado, cabe à Administração Pública adotar medidas 
temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do 
seu território; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 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;  

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de infecção e transmissão local e 
preservar a saúde da população em geral; e,  

 

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de 
responsabilidade do Poder Executivo Municipal; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Este Decreto disciplina medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19), as quais deverão ser cumpridas integralmente por todos os órgãos da 
Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Jacaraci/BA, além da população em 
geral. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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Art. 2º. As Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal deverão adotar as 
medidas para prevenção e controle da transmissão do novo coronavirus (COVID-19), nos 
termos do presente Decreto, no qual ficam estabelecidas medidas temporárias e de 
prevenção ao contágio pelo virus, que poderão ser adotadas no âmbito territorial de Jacaraci, 
Estado da Bahia, na forma que indica e dá outras providências. 

 

Art. 3º. As atividades letivas, nas unidades de ensino na rede municipal ficam suspensas pelo 
período de 15 (quinze) dias a serem compensadas nos dias reservados para os recessos futuros:  

 

§1º Outras medidas poderão ser adotadas em relação à rede municipal de ensino, tendo 
como base os boletins diários apresentados à Secretária de Saúde, ou quaisquer outros 
fatores que justifiquem a sua necessidade, e; 

 §2º Recomenda-se que a rede estadual e privada de ensino no âmbito do município, acolha 
o quanto disposto no caput deste artigo. 

 Art. 4º. Ficam suspensos, no âmbito do município Jacaraci, pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis, 
se necessário, todos os eventos públicos e particulares, sejam eles de caráter cultural, associação 
de classe, eventos esportivos, torneios, cavalgadas, religioso ou comemorativo, cuja previsão de 
aglomeração seja superior a 50 (cinquenta) pessoas, mesmo aqueles já autorizados. 

 
Art.5º. Os eventos, cuja previsão de aglomeração seja superior a 50 (cinquenta) pessoas, 
dependerá de prévia autorização municipal:  

 

§1º Os bares e restaurantes deverão observar na organização de suas mesas a distância 
mínima de dois metros entre elas. 

 

§2º Nos eventos abertos, eventualmente realizados, não enquadrados nos casos elencados no 
caput deste artigo, recomenda-se a distância mínima de dois metros entre as pessoas.  

Art. 6º. Fica autorizada a comercialização de produtos da feira livre para os comerciantes do 
município de Jacaraci de segunda a domingo, como forma de evitar aglomeração de pessoas em um 
único dia. 

 

Art. 7º. Fica proibida a comercialização de barracas de roupas, calçados, cama, mesa e banho, 
verduras, frutas e alimentos em geral, vindas de outros Estados e ou Municípios, como medida de 
prevenção da disseminação do COVID-19. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

Art. 8º. Ficam canceladas todas as viagens de servidores da Prefeitura Municipal de Jacaraci 
para cidades onde haja casos comunitários ou locais do COVID-19. 

 

Art.9º. Todas as reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores oriundos de cidades 
aonde haja casos comunitários ou locais do COVID-19 somente poderá ser realizada por meio 
de vídeo conferência. 

   
 

 

Art. 10º. Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração Pública Direta e 
Indireta de Jacaraci, salvo para atender assunto de excepcional interesse público. 

 
Art. 11º. 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. 12°. Fica proibida a concessão de férias a profissional de saúde, profissionais da assistência 
social, assim como a concessão de licenças para trato de interesse particular:  

 
Parágrafo Único. Todas as férias e/ou licenças para trato de interesse particular que tenham 
sido concedidas aos profissionais municipais mencionados no caput do artigo que estejam em 
curso, poderão ser revogadas, devendo o profissional ser notificado a retornar de imediato ao seu 
posto. 

 

Art. 13°. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID-19, deverão 
ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a exercerem suas 
atividades em regime home office.

 
 

Art. 14º. Todos os cidadãos que tenham regressado, nos últimos 07 (sete) dias, ou que venham a 
regressar, durante a vigência deste Decreto, de países em que há transmissão comunitária do 
vírus da 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: 

§1º Os que apresentarem sintomas (sintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 deverão ser 
afastados do trabalho, sem prejuízo de sua remuneração, pelo período mínimo de 14 (quatorze) 
dias ou conforme determinação médica;  
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§2º Os que não apresentarem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo COVID-19 
deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de tele trabalho, pelo prazo de 14 
(quatorze) dias, a contar do retorno ao Município, as funções determinadas pela chefia imediata, 
respeitadas as atribuições do cargo ou do emprego, vedada a sua participação em reuniões 
presenciais ou a realização de tarefas no âmbito da repartição pública. 

Art. 15. As Secretarias Municipais devem promover tratamento especial aos idosos, 
gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças, considerados grupos vulneráveis, 
promovendo a devida orientação e procedimento para a prevenção; 

 

Parágrafo Único.
 

As Secretarias Municipais deverão suspender as atividades, sob sua 
responsabilidade, que envolvam idosos, visando evitar o contato físico, podendo haver a 
ampliação do público protegido, se necessário. 

 

Art. 16. Todos os casos suspeitos de infecção do coronavírus deverão ser imediatamente 

   
 

notificados à Secretaria Municipal de Saúde, nos telefones (77) 3466-2102 ou no e-mail: 
saude.jacaraci@gmail.com visando o acompanhamento e a manutenção de dados 
essenciais à identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas, com a finalidade 
principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e evitar a sua propagação. 

 

Art. 17º. Todos os órgãos públicos municipais deverão fixar mensagens sobre os cuidados de 
prevenção sobre Coronavírus. 

 
Art. 18°. Os servidores e empregados da área da saúde que divulgarem notícias falsas, levando o 
pânico para a população serão devidamente responsabilizados e processados pelos seus atos. 

 Art. 19°. Qualquer cidadão que dissemine fake news acerca do Coronavírus com fins de 
promoção pessoal responderá judicialmente por tais atos. 

 Art. 20°. Ficam orientadas as empresas privadas a cancelar toda e qualquer atividade ou evento 
com aglomeração de pessoas, tais como, bailes, festas, apresentações teatrais e shows. 

  
Art. 21°. Fica orientada a suspensão dos cultos religiosos, ou que os mesmos somente sejam 
realizados mediante a obediência de protocolos de prevenção, evitando abraços e contatos 
físicos, bem como a aglomeração de pessoas em locais de pequeno espaço físico. 

 

Art. 22º. Fica orientada a suspensão das atividades nas academias, devido à alta rotatividade 
diária de pessoas.  

   
 

notificados à Secretaria Municipal de Saúde, nos telefones (77) 3466-2102 ou no e-mail: 
saude.jacaraci@gmail.com visando o acompanhamento e a manutenção de dados 
essenciais à identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas, com a finalidade 
principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e evitar a sua propagação. 

 

Art. 17º. Todos os órgãos públicos municipais deverão fixar mensagens sobre os cuidados de 
prevenção sobre Coronavírus. 

 
Art. 18°. Os servidores e empregados da área da saúde que divulgarem notícias falsas, levando o 
pânico para a população serão devidamente responsabilizados e processados pelos seus atos. 

 Art. 19°. Qualquer cidadão que dissemine fake news acerca do Coronavírus com fins de 
promoção pessoal responderá judicialmente por tais atos. 

 Art. 20°. Ficam orientadas as empresas privadas a cancelar toda e qualquer atividade ou evento 
com aglomeração de pessoas, tais como, bailes, festas, apresentações teatrais e shows. 

  
Art. 21°. Fica orientada a suspensão dos cultos religiosos, ou que os mesmos somente sejam 
realizados mediante a obediência de protocolos de prevenção, evitando abraços e contatos 
físicos, bem como a aglomeração de pessoas em locais de pequeno espaço físico. 

 

Art. 22º. Fica orientada a suspensão das atividades nas academias, devido à alta rotatividade 
diária de pessoas.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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Art. 23º. Ficam suspensas todas as transferencias de pacientes para consultas eletivas, para 
outros centros de saúde, como forma de evitar o contato com possiveis infectados em tais locais.  

Art. 24º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência enquanto 
perdurar o estado de emergência internacional e/ou nacional decorrente da contaminação pelo 
coronavirus. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 18 de março de 2020, 

 
 

________________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU

 

PREFEITO MUNICIPAL  

Art. 23º. Ficam suspensas todas as transferencias de pacientes para consultas eletivas, para 
outros centros de saúde, como forma de evitar o contato com possiveis infectados em tais locais.  

Art. 24º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência enquanto 
perdurar o estado de emergência internacional e/ou nacional decorrente da contaminação pelo 
coronavirus. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 18 de março de 2020, 

 
 

________________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU

 

PREFEITO MUNICIPAL  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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DECRETO Nº 12/2020. 
 
 

"Dispõe sobre as medidas temporárias de 
prevenção e controle para enfrentamento do 

COVID-19 no âmbito do Município de Mortugaba 

e estabelece outras providências". 

 

RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS, Prefeita Municipal de Mortugaba, 

Estado da Bahia, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Legislação 

vigente e,  
 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, 

decorrente da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de 

evitar a disseminação da doença no Município; 

 

CONSIDERANDO que a ameaça é real e se aproximam do nosso município casos 

suspeitos de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO as ações e determinações do Governo do Estado da Bahia,  

 
D E C R E T A: 

 

Art. 1º - As medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo Coronavírus, no âmbito municipal, ficam 

definidas nos termos deste Decreto. 

 

Art. 2º - Ficam suspensas as atividades escolares, bem como os cursos de 

capacitação na rede pública e privada, dos ensinos infantil e fundamental pelo prazo 

de 30 (trinta) dias, contados a partir do dia 20 de março até o dia 19 de abril do 

corrente ano, ou até  ulterior deliberação. 

 

Art. 3° - Ficam suspensas todas as transferências de pacientes para condutas e 

procedimentos eletivos, a outros centros de saúde, como forma evitar contato com 

possíveis infectados em tais locais. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 50 18 de Março de 2020

2  

Parágrafo Único: A restrição às transferências de que trata o caput deste artigo, não 

se aplicam aos casos de Urgência e Emergência de pacientes regulados pelo 

hospital Municipal Santo Antonio, que serão transferidos por meio de ambulância. 

 

Art. 4° - Os atendimentos Ambulatoriais do Hospital Municipal Santo Antonio e das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS's) não serão interrompidos, no entanto, sofrerão 

ajustes nos seus cronogramas e protocolos a serem definidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

§ 1º - Ficarão suspensas por tempo indeterminado ou até ulterior deliberação, as 

visitas domiciliares e os grupos (Hiperdia, Gestantes e Atividades dos NASF). 

 
§ 2° - Os serviços de Especialidades Médicas estarão suspensos por tempo 

indeterminado ou até ulterior deliberação. 

 

Art. 5° - Todos os grupos de convivência do Centro de Referência de Assistência 

Social - CRAS, terão suas atividades suspensas por tempo indeterminado ou até 

ulterior deliberação. 

 

Art. 6° - Fica autorizada a comercialização de produtos da feira livre de segunda a 

sábado, como forma de evitar aglomeração de pessoas em um único dia. 

 

Parágrafo Único: Fica proibida por tempo indeterminado ou até ulterior deliberação a 

comercialização em feiras livres ou nas ruas da cidade quaisquer, de quaisquer  

produtos por vendedores de outros municípios. 
 

Art. 7° - Ficam suspensas, no Município de Mortugaba, a partir do dia 20 de março do 

corrente ano, a realização de todas as atividades e eventos com aglomeração de 

mais de 50 (cinquenta) pessoas por vez, compreendidos dentre outros, os eventos 
esportivos, academias, espetáculos de qualquer natureza, shows, cultos e demais 

manifestações religiosas, maçônicas, atividades de clubes de serviço e lazer, serviços 

de convivência social, por um período de 30 (trinta) dias ou até ulterior deliberação. 

 
§ 1° - Em caso de descumprimento do disposto no caput do presente artigo, fica 

suspensa a emissão de Alvarás para as atividades descritas acima, sem prejuízo de 

adoção de medidas coercitivas. 

 
§ 2° - Os estabelecimentos referidos no caput do presente artigo deverão fornecer 

toalhas de papel, álcool em gel ou sabonete líquido para os frequentadores. 

 

Art. 8° - O transporte coletivo deverá realizar a higienização diária dos veículos 

utilizados. 

 

Art. 9º - Os bares, restaurantes e similares deverão incentivar o atendimento através 
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de entrega na residência dos consumidores, mantendo o atendimento presencial 

apenas se respeitado a distância mínima de 2m (dois metros) de cada mesa, em 

ambiente com climatização natural e com as portas e janelas completamente abertas. 
 
§ 1° - Os estabelecimentos referidos no caput do presente artigo deverão fornecer 

toalhas de papel, álcool em gel ou sabonete líquido para os consumidores.  

 
§ 2° - Em caso de descumprimento do disposto no caput do presente artigo, fica 

suspensa a emissão de Alvarás para as atividades descritas acima, sem prejuízo de 
adoção de medidas coercitivas. 

 

Art. 10 - Caberá a cada cidadão tomar todas as medidas de proteção no sentido de 

evitar o contágio e a proliferação do Coronavírus (COVID-19) em nosso município, 

tais como: 

 

I - Em caso do surgimento de sintomas, evitar circulação em vias públicas, salvo em 

busca de orientação médica e manter-se em quarentena em sua residência, conforme 

orientação médica, evitando assim contato direto com outras pessoas. 

 

II - Aqueles cidadãos que estão recebendo visitas e/ou o regresso de parentes vindos 

de outras localidades, deverão orientá-los a permanecerem em quarentena de 14 

dias, cumprindo os protocolos universais de controle da pandemia. 

 

Art. 11 - Caberá a cada Secretaria Municipal organizar toda conduta de atendimento 
ao público, seguindo todos os protocolos universais de prevenção do contágio do 

novo Coronavírus (COVID-19), bem como por adiar por tempo indeterminado ou até  

ulterior deliberação, todo e qualquer evento de quaisquer naturezas, onde possa 

haver aglomerações de pessoas. 

 

Art. 12 - Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Município, a todas as Secretarias 

Municipais e à Assessoria de Comunicação do Gabinete da Prefeita para o fiel 

cumprimento deste decreto, bem como pela sua divulgação em massa. 

 
Art. 13. Este Decreto entrará em vigor nesta data, ficando revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Mortugaba, 18 de março de 2020. 

 

 

 

 

Rita de Cássia Cerqueira dos Santos 

- Prefeita Municipal - 
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AVISO DE NOVA DATA PARA A REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2020.

A Prefeitura Municipal de Poções – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, 

Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 226/2018, Decreto Municipal nº 016/2017, torna 

público que o Pregão Presencial nº 018/2020, objetivando o registro de preços para o fornecimento 

parcelado de medicamentos, saneantes, soros, insumos para diabéticos e material penso em 

atendimento a Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Suspenso de acordo publicação contida 

n o  l i n k :  h t t p : / / w w w . p o c o e s . b a . i o . o r g . b r / t r a n s p a r e n c i a / l i c i t a c o e s N o v o  e / o u  

http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario  Fica agendada uma nova data para a 

realização do Pregão Presencial nº 018/2020, para o dia 30/03/2020 às 9h30min. Aos interessados o 

Edital estará à disposição no link: http://www.pocoes.ba.io.org.br/transparencia/licitacoesNovo e/ou 

http://www.transparencia.pocoes.ba.gov.br/transparencia/diario, mais informações junto ao setor 

competente, estabelecido à Rua Itália, nº 146 B, Centro, Poções-Ba, das 07h00min às 13h00min. Os 

demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do Município. Poções/BA, 18 de março 

de 2020. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento.

.
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