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Decretos

DECRETO Nº 026/2020, DE 18 DE MARÇO DE 2020

“Estabelece
medidas
para
enfrentamento dos riscos do
Coronavírus (COVID-19) no
âmbito do Município de Santa
Inês/BA”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS - ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas pela Orgânica
Municipal e demais normais pertinentes, com fulcro na Lei Federal nº 13.979, de 6
de fevereiro de 2020;

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de
sua situação de pandemia, decorrente da propagação do Coronavírus, reconhecido
por suas potencialidades de causar desde resfriados comuns até Síndromes
Respiratórias Aguadas Graves (SARS);

CONSIDERANDO a orientação de que deve-se evitar, ao máximo, o contato com
portadores de sintomas aparentes da doença, bem como situações que
potencializem o risco de contaminação, adotando-se, em especial, a mudança de
hábitos diários, entre estes evitar cumprimentar as pessoas com as mãos, manter
distância de aproximadamente 01 (um) metro entre as pessoas quando fora do
ambiente domiciliar, evitar contato com pessoas com sintomas respiratórios da
doença, evitar locais com aglomerações humanas, permanecendo mais tempo em
casa ou em locais abertos, com ventilação ampla;

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11/03/2020, do Ministério da Saúde, que
dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979,
de 06/02/2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de
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saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavíurus
(COVID-19) no Brasil;

CONSIDERANDO que cumpre o Município de Santa Inês/BA tomar as providências
no sentido de contenção adequada da disseminação ou impedir que esta ocupe
patamares que produzam o caos na rede municipal de saúde;

DECRETA:

Art. 1º - Todo cidadão deverá colaborar com as autoridades sanitárias na
comunicação imediata de:

I.

possíveis contatos com agentes infecciosos do Coronavírus;

II.

circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo
Coronavírus.

Art. 2º - É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da
administração pública de dados essenciais à identificação de pessoas infectadas ou
com suspeita de infecção pelo Coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a
sua propagação.

Parágrafo único – A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às
pessoas jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por
autoridade sanitária.

Art. 3º - Ficam suspensos no âmbito do Município de Santa Inês/BA, pelo prazo de
30 (trinta) dias, prorrogável automaticamente por iguais e sucessivos períodos, os
eventos que impliquem em aglomeração de pessoas, assim entendida a presença
de número superior a 20 (vinte), e que necessitem de autorização ou licença do
Poder Público, abrangendo:
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I.

festas, comemorações, formaturas, seminários, casamentos, encontros e
congêneres;

II.

eventos esportivos em qualquer modalidade;

III.

eventos artísticos, cívicos e culturais;

IV.

funcionamento de academias;

V.

aulas nas creches e nas escolas, sem prejuízo da manutenção do
calendário recomendado pela Secretaria de Educação, nas unidades da
rede pública de ensino, inclusive transporte escolar.

§ 1º - Ressalvam-se do disposto no caput os casos excepcionais, devidamente
justificados e com expressa autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 2º - Recomenda-se a suspensão de eventos de natureza religiosa, respeitando o
direito de culto, sugerindo que sejam feitas via teleconferência ou por outros meios
de comunicação à critério da autoridade do respectivo segmento.

§ 3º - Fica mantido o funcionamento da feira livre municipal com a presença das
equipes da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária municipal, com aumento nas
distâncias entre barracas e recomendações de higiene.

Art. 4º - Nos estabelecimentos comerciais onde ocorra a permanência prolongada
de pessoas, a exemplo de bares, restaurantes, salões e similares, os assentos
deverão guardar distância mínima de um metro entre si.

Art. 5º - Fica suspensa a concessão de férias e/ou licença aos profissionais de
saúde e vigilância sanitária.

Art. 6º - O encerramento das medidas previstas neste decreto está condicionado à
avaliação de risco realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade
com as orientações oriundas das respectivas esferas estadual e federal.
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Art. 7º - Resta autorizada a Secretaria Municipal de Saúde fiscalizar na rodoviária,
a entrada de pessoas oriundas de outras cidades, a fim de identificar possíveis
portadores do COVID-19, submetendo-se ao isolamento, na forma das
recomendações da OMS e Lei nº 13.979/2020.

Art. 8º - Havendo descumprimento das medidas aqui expendidas, ficará o
responsável sujeitos às sanções criminais previstas nos artigos 268 e 330,
ambos do Código Penal, consoante a Portaria Ministerial nº 05/2020 exarada
pelos Ministérios da Saúde e Ministério da Justiça.

Art. 9º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito, em 18 de março de 2020.

HÉRMESON NOVAES ELOI
Prefeito Municipal
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