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DECRETO Nº 011/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020

“Dispõe sobre as medidas de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19,
no âmbito do Município de Buritirama –
BA, e dá outras providências.”

OPREFEITODOMUNICÍPIODEBURITIRAMA,ESTADODEBAHIA,nousodesuas
atribuiçõeslegais,e em conformidade com a Le Orgânica do Município, Seção II, Art.
70, e;

CONSIDERANDOqueoMinistériodaSaúde,pormeiodaPortarian.º188,de03/02/2020,dec
larouemergênciaemSaúdePúblicadeimportâncianacionalemdecorrênciadainfecçãohuman
apeloNovoCoronavírus(2019-nCov),por
quedemandaesforço

conjunto

entender

se

tratardeeventocomplexo

detodooSistemaÚnicodeSaúdeparaidentificaçãoda

etiologiadessasocorrênciaseadoçãodemedidasproporcionais e restritas aos riscos;
CONSIDERANDOquenadatade11demarçode2020,aOMS–
OrganizaçãoMundialdaSaúdedeclarouqueaCOVID19,novadoençacausadapeloNovoCoronavírus,denominadoSARS-CoV-2,éumapandemia;
CONSIDERANDO que a Região Oeste da Bahia, principalmente devido a sua vocação
ao agronegócio, recepcionar pessoas de todos os cantos do mundo e tratar-se o COVID19 de uma pandemia mundial e também o grande fluxo diário da população interna e
flutuante dessa região em busca de serviços e negócios;
CONSIDERANDOquenestepaís,asegundafaseepidemiológicadaCOVID19foidetransmissãolocal,quando

pessoasquenãoviajarampara

oexteriorficaramdoentes,ouseja,haviatransmissãoautóctone,masaindaseriapossívelidentifi
caropacientequetransmitiuovírus,geralmenteparentesoupessoasdeconvíviosocialpróximo;

CONSIDERANDOquenestepaís,aterceirafaseepidemiológicaoudetransmissãocomunitár
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ia,ocorreráquandoonúmerodecasosaumenteexponencialmenteesepercaacapacidadedeiden
tificarafonteoupessoatransmissora;
CONSIDERANDOquenopresentemomentodaepidemianoBrasilédeprudência;nãodepâni
co,onde80a85%doscasosatéentãoapresentadossãolevesenãonecessitamdehospitalização,d
evendopermaneceremisolamentorespiratóriodomiciliar;15%necessitaminternamentohosp
italarforadaunidadedeterapiaintensiva (UTI) emenosde5% precisamde suporteintensivo;
CONSIDERANDOque a situação epidemiológica emnosso país édinâmica, equeeste
quadro
podealterarcomopassardosdiasapartirdenovasdeliberaçõesqueforemtomadascombasenoce
náriosanitárionacional,estadual oumunicipal;
CONSIDERANDOqueasaúdeédireitodetodosedeverdoEstado,garantidomediantepolítica
ssociaiseeconômicasquevisemàreduçãodorisco
eaoacessouniversaleigualitárioàsações

dedoençaedeoutros

agravos

eserviçosparasuapromoção,proteção

erecuperação,naformadoartigo196daConstituiçãodaRepública;
CONSIDERANDO, por último, o que se sabe até o momento, que a medida de
contenção ideal seria reduzir a mobilidade da população e evitar aglomerações de
pessoas e seguindo as orientações consubstanciadas na nota técnica nº 01 – COVID-19,
emitida conjuntamente pela UMOB, CONSID, CONSOB e CISBARC, após
deliberação da Assembleia Geral Conjunta, realizada no dia 18 de março de 2020 em
Barreiras:

DECRETA:

Art.1.EsteDecretodisciplinamedidastemporáriasdeprevençãoaocontágiopeloNovoCorona
vírus(COVID19),asquaisdeverãosercumpridasintegralmenteportodososórgãospúblicoseprivadosdoMun
icípiodeBuritirama/BA,além da populaçãoemgeral;
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Art.2.Ficamsuspensos,no

âmbitodoMunicípiode

Buritirama,peloprazode

60(sessenta)dias,
todososeventospúblicoseparticulares,sejamelesdecarátercultural,esportivo,religioso
oucomemorativo

(Shows,

Bailes,

Festas

e

Similares),cujaa

previsãodeaglomeraçãosejasuperiora40(quarenta)pessoas.
§1º.Oseventos,sejamelespúblicosouparticulares,deverãoserfiscalizadospelaVigilânciaSan
itária,eestapoderáutilizardepoderdepolíciaparadeterminarcancelamento,casohajadescump
rimentodoquantumdeterminadono caputdeste artigo.
§2º.Oprazofixadonesteartigopoderáserrevistoemconformidadecomoestágiodeevoluçãodo
COVID-19.
§3º.OnãocumprimentodasmedidasestabelecidasnopresenteDecretoserácaracterizadocomo
infraçãoà

legislaçãomunicipalesujeitaráoinfratoràspenalidadese

sançõesaplicáveis,inclusive,noquecouber,cassaçãodealvarádefuncionamento.

Art. 3.Ficamsuspensos, igualmente,peloprazo dequinzedias:
I

-

atividadesemparquesinfantisprivados,inclusivenasdependênciasderestauranteseoutrosesta
belecimentos;
II -atividadesemAcademias deGinástica ou Musculação.
§1º.Oprazofixadonesteartigopoderáserrevistoemconformidadecomoestágiodeevoluçãodo
COVID-19.
§2º.OnãocumprimentodasmedidasestabelecidasnopresenteDecretoserácaracterizadocomo
infraçãoàlegislaçãomunicipal
esujeitaráoinfratoràspenalidadesesançõesaplicáveis,inclusive,noquecouber,cassaçãodelic
ençadefuncionamento.

Art.4.FicamsuspensasasaulasdasredesMunicipaleParticulardeensino,
iniciardodia19/03/2020atéodia08/04/2020,

podendo

a

se

serprorrogável,conforme

comportamento epidemiológicodapandemia.
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§1ºAsuspensãodasaulasnarededeensinopúblicadoMunicípiodeBuritirama,dequetrataestea
rtigo,deverásercompreendidacomorecesso/fériasescolareseteráinícioapartirdodia
19demarçode2020atéodia08deabrilde2020,nos termosdeste Decreto;
§2ºAsunidadesescolaresdaredeprivadadeensinodoMunicípiodeBuritiramapoderãoadotara
antecipação dorecesso/férias previstanesteDecreto,acritério de cadaunidade;
§3ºOsajustesnecessáriosparaocumprimentodocalendárioescolardaredepúblicadeensinoser
ãoestabelecidospelaSecretariadeEducaçãodoMunicípiodeBuritirama,apósoretornodasaula
s;
§4ºO
nãocumprimentodasmedidasestabelecidasnopresenteDecretoserácaracterizadocomoinfraç
ãoà

legislaçãomunicipalesujeitaráoinfratoràspenalidadese

sançõesaplicáveis,inclusive,noquecouber,cassaçãodelicençadefuncionamento.

Art.5.Osbares,

restaurantes,

lanchonetes

e

similares,comcapacidadesuperiora40(quarenta)pessoas,deverãoobservarnaorganizaçãode
suas mesasadistânciamínima deummetroentreelas.

Art.6.FicamcanceladastodasasviagensoficiaisdeservidoresdaPrefeituraMunicipaldeBuriti
rama/BApara

cidadesondehaja

casos

comunitáriosdo

COVID-19,exceto

em

situaçõesconsideradas excepcionais;

Art.7.FicamsuspensasreuniõesinstitucionaisnoâmbitodaAdministraçãoPúblicaDiretaeInd
iretadeBuritirama/BA, salvo paraatender assuntodeexcepcionalinteressepúblico;

Art.8.Osservidorescomidadesuperiora60anosequesejamportadoresdedoençascrônicas,qu
eimplicaem

maiorriscodemorbimortalidaderelacionada

aoCOVID-19,

poderãoexercersuasfunçõesremotamente,por prazoindeterminado.
§1º.A critériodaautoridade máxima da Secretariacorrespondente,aspessoasreferidasno
caputdesteartigo,quandopelanaturezadasatribuiçõesdesempenhadasnãopermitaasuaexecu
çãoremotamente,poderão terfériasantecipadas oufrequênciaabonada,quandoimpossívela
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antecipaçãodas férias;
§2º.Aplicaseodispostonesteartigoatodososdemaisservidoresquesejamenquadradosnosgruposderisco,
taiscomopacientescomdoençascrônicas,imunodeprimidos,gestantes,dentreoutrassituações
,conformerecomendaçãomédica.

Art.9.Ficam suspensas visitas a centro de convivência de idosos (abrigos) pelo período
de 60 dias, podendo ser prorrogável, admitindo apenas visitas de familiares, se forem
indispensáveis, bem como proibir a saída dos idosos do espaço, a não ser em casos
excepcionais tratados com a direção do abrigo, bem como promover o reforço nos
cuidados de higienização e diálogo intenso com os idosos para evitar pânico em relação
à doença.

Art. 10.Diminuir o fluxo de pessoas no HospitalMaternidade Nossa da Luz (HPP), a
partir da reorganização das agendas de consultas, redirecionamento de pacientes para
outros pontos de atenção, priorização das consultas e procedimentos para casos
imprescindíveis e compatíveis com o perfil de serviços ofertados pela Unidade.

Art. 11. Obriga a participação em treinamento sistemático quanto à higienização das
mãos, uso de EPIs, manejo clínico, coleta de material para análise laboratorial e
notificação dos casos suspeitos, no âmbito das unidades de saúde.

Art. 12. Fica suspensa, pelo prazo de 60 (sessenta)dias, a realização de cirurgias
eletivas a contar da data da publicação do presente Decreto.

Art.
13.Ficasuspensa,peloprazode60(sessenta)dias,aconcessãodefériasedemaislicenças,excet
oaquelasqueserefiramàsaúdedopróprioservidor,previstasemlei,paraosservidorespúblicos
municipaispertencentesaosseguintes órgãose entidade:
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I - Gabinetedo Prefeito;
II - SecretariaMunicipaldeSaúde–SMS.
III - Secretaria Municipal de AssistênciaSocial;
IV – Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.
ParágrafoÚnico.Todasasfériase/oulicençasparatratodeinteresseparticularquetenhamsido
concedidasaprofissionaisdesaúdeequeestejamemcursopoderãoserrevogadas,devendoopro
fissionaldesaúdeser notificadoa retornardeimediatoao seuposto;

Art.14.RecomendaseàpopulaçãodeBuritiramaemrecentee/ouatualretornodeviagensinternacionaisederegiõesc
omcasosconfirmadosdetransmissãodoCOVID19,ocumprimentodoisolamentodomiciliarde,pelo

menos,7

(sete)diaspara

os

casosassintomáticos.
§1º.oscasossintomáticos não deverão procurar a Unidade de Saúde de Imediato, mas
entrar em contato com as autoridades de saúde pelo telefone (77) 99991-9311, Secretaria
de Saúde, Vigilância em Saúde e Postos de Saúde (Unidades Básicas), para seguiremas
orientaçõesmédicase procedimentais.
§2º.Recomendase,independentementedopréviocontatocomasautoridadesdesaúde,queoscasossintomáticos
cumpram isolamento domiciliar de,pelomenos,14(quatorze) dias.

Art.15.Todosospassageirosdeônibusoriundosderegiõescomcasosconfirmadosdetransmiss
ãodoCOVID19deverãofornecerdadosàequipedeVigilânciaSanitáriadesteMunicípio,comafinalidadedes
erem cadastrados paragarantirmonitoramento e prevenção.

Art.16.Comoobjetivodegarantirmonitoramentodeaçõesdeprevenção,ficainstituídooComit
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êdeOperaçõesdeEmergênciaemSaúdePúblicaCOEqueseráformadopelaSecretáriaMunicipaldeSaúde,peloSecretáriodeAdministração,
pela
SecretáriaMunicipaldeAssistênciaSocial,peloSecretárioMunicipaldeEducação,peloProcur
adorGeraldoMunicípio,peloAssessordeComunicação,pelaDiretoraMunicipaldaVigilância em
Saúde,epormais02(dois)representantes indicadospeloHospital de Pequeno Porte (HPP).

Art.17.OComitêdeOperaçõesdeEmergênciaemSaúdePúblicaCOEserápresididopelaSecretáriaMunicipaldeSaúde,aquemcompetiráregularporportaria
oscasosespecíficosounãoprevistosnesteDecreto,tudoemproldo controle daprevençãoao
contágiopeloNovo Coronavírus(COVID-19);

Art.18.Ficadispensadaalicitaçãoparaaquisiçãodebens,serviçoseinsumosdesaúdedestinado
saoenfrentamentodaemergênciade

saúdepúblicadeimportânciainternacionaldecorrente

doCoronavírus,nostermosdispostosnosArt.4º

e8º,

ambosdaLeiFederal

n.º13.979de06defevereiro de2020.
§1ºAdispensadelicitaçãoaqueserefereocaputdesteartigoétemporáriaeaplicaseapenasenquantoperdurara

emergênciadesaúde

pública

deimportância

internacionaldecorrente da pandemia causada pelo Coronavírus;
§2ºTodasascontrataçõesouaquisiçõesrealizadascomfulcronaLeiFederalacimareferidaserã
odisponibilizadasemsítiooficialespecíficonaredemundialdecomputadores(internet),conten
do,noquecouberalémdasinformaçõesprevistasno§3º,doArt.8º,daLein.º12.527,onomedoco
ntratado,onúmerodesuainscriçãonaReceitaFederaldoBrasil,oprazocontratual,ovaloreoresp
ectivoprocessodecontrataçãoouaquisição.

Art.19.Ficasuspenso,peloprazode30(trinta)dias,noâmbitodasrepartiçõesdesteMunicípio,
oatendimentoao público,excetoquanto às atividades consideradasessenciais.

Art.20.CaberáaosSecretáriosMunicipaisassegurarapreservaçãoefuncionamentodosserviç
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osconsideradosessenciais ouestratégicos.

As

Art.21.

medidas

previstasnesteDecretopoderãoserreavaliadas

aqualquermomento,emconformidadecomo estágiodeevoluçãodoCOVID-19.
Art. 22. Criação de programa municipal de informação à população referente ao
COVID-19, tendo em mente todos os públicos e idade, em linguagem clara e de simples
compreensão.
Art.23.EsteDecretoentraemvigornadatadesuapublicação,revogandoseasdisposiçõesemcontrário.

Buritirama – BA, Estado da Bahia, 18 de março de 2020.

JUDISNEI ALVES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
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