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CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
ERRATA | LEI (Nº 560/2021)

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 560, DE 30 DE MARÇO DE 2021.

Em razão de erro de digitação contido na Lei nº 560, de 30 de Março de 2021, que
fixa os subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de
Itaquara, faz-se retificação da referida Lei Municipal, de acordo com o que segue:

ONDE SE LÊ:
“Fixa os Subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de
Itaquara para o quatriênio 201 - 2020, e dá outras providências.”

LEIA-SE:
“Fixa os Subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais do Município de
Itaquara para o quatriênio 2021 - 2024, e dá outras providências.”

Permanecem em vigor os outros termos desta Lei nº 560, de 30 de março de 2021.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito.
Itaquara, 20 de maio de 2021.

Prefeitura Municipal de Itaquara
Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro, Itaquara/BA, CEP: 45.340-000
CNPJ: 13.763.735/0001-19 / Tel: 073 – 3543-2110
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB NO MUNICÍPIO ITAQUARA

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA DO CONSELHO
Art. 1°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, instituído pela Lei Municipal 561 de 30/03 de
2021, que alterou a Lei Municipal 415 de 19 de setembro de 2007 é organizado na
forma de órgão colegiado e tem como finalidade

acompanhar

a

repartição,

transferência e aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB do Município de
ITAQUARA.
Art. 2°. Compete ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB:

I.

Acompanhar e controlar, em todos os níveis, a repartição, transferência e
aplicação dos recursos financeiros do Fundo;

II.

Acompanhar a elaboração da proposta orçamentária anual do Município,
especialmente no se refere à adequada alocação dos recursos do Fundo,
observando-se o cumprimento dos percentuais legais de destinação dos
recursos;

III. Supervisionar a realização do censo escolar, no que se refere às atividades de

competência do Poder Executivo Municipal, relacionadas ao preenchimento e
encaminhamento dos formulários de coleta de dados, especialmente no que
tange ao cumprimento dos prazos estabelecidos;
IV. Examinar

os registros contábeis

e demonstrativos gerenciais

mensais

disponibilizados pelo Poder Executivo, relativos aos recursos repassados e
recebidos à conta do Fundo, assim como os referentes às despesas realizadas;
V.

Emitir parecer sobre as prestações de contas do Município sobre a aplicação
dos recursos do Fundo, em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo
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para sua apresentação ao Tribunal de Contas do Município, conforme descrito
no art. 31, parágrafo único, da Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020;
VI. Supervisionar a realização do Censo Escolar, no que se refere às atividades de

competência do Poder Executivo Municipal, relacionadas ao preenchimento e
encaminhamento dos formulários de coleta de dados, especialmente no que
tange ao cumprimento dos prazos estabelecidos;
VII. Zelar pela observância dos critérios e condições estabelecidos para exercício

da função de conselheiro, especialmente no que tange aos impedimentos para
integrar o Conselho e para o exercício da presidência e vice-presidência do
colegiado, descrito no art. 33, §5º da Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020;
VIII. Requisitar, junto ao Poder Executivo Municipal, a infra-estrutura e as condições

materiais necessárias à execução plena das competências do Conselho, com
base no disposto no art.29, §4º, da Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020;;
Exercer outras atribuições previstas na legislação federal ou municipal;

IX.

§ 1º - O Conselho deve atuar com autonomia, sem vinculação ou subordinação
institucional ao Poder Executivo Municipal e será renovado periodicamente ao final
de cada mandato dos seus membros.
§ 2º - As decisões tomadas pelo Conselho deverão ser levadas ao conhecimento do
Poder Público Municipal e da Comunidade.

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO
Art. 3°. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
terá a seguinte composição, de acordo com o artigo 2º da Lei Municipal n.° 561,
de 30 DE MARÇO 2021 e conforme o estabelecido no art. 34, inciso IV e §1º da
Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020:
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1
(um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;
b)

1

(um)

representante

c)

1

(um)

representante

dos
dos

professores
diretores

da
das

educação
escolas

básica

básicas

pública;
públicas;
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d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas
públicas;
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1
(um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas.
§ 1º Integrarão ainda os conselhos municipais dos Fundos, quando houver:
I

1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);

II

1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, indicado por seus pares;

III 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;
IV 1(um)

representante

das

escolas

do

campo;

§ 2º. Os segmentos representados no §1º deste artigo serão mantidos no Conselho,
desde

que

definido

na

legislação

municipal

e

que

seja

observada

a

paridade/equilíbrio na distribuição das representações.
§ 3°. A cada membro titular corresponderá um suplente.
§ 4°. Os membros titulares e suplentes terão um mandato de dois anos, permitida
uma única recondução para o mandato subseqüente por apenas uma vez.
§ 5°. A nomeação dos membros ocorrerá a partir da indicação ou eleição por parte
dos segmentos ou entidades previstas neste artigo.
§ 6°. Caberá ao membro suplente completar o mandato do titular e substituí-lo em
suas ausências e impedimentos.
§ 7º. São impedidos de integrar o Conselho:
I. Cônjuge e parentes consangüíneos ou afins, até terceiro grau, do prefeito, do

vice-prefeito e dos secretários municipais;
II. Tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria

que prestem serviços relacionados à administração ou controle interno dos
recursos do FUNDEB, bem como cônjuges, parentes consangüíneos ou afins,
até terceiro grau, desses profissionais;
III. Estudantes que não sejam emancipados; e
IV. Pais de alunos que:
a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no
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âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal; ou
b) prestem serviços terceirizados ao Poder Executivo Municipal.

DO FUNCIONAMENTO
Das reuniões
Art.4º. As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente, conforme
programado pelo colegiado.
Parágrafo Único. O Conselho poderá se reunir extraordinariamente por convocação
do seu presidente ou de um terço dos seus membros.
Art. 5º. As reuniões serão realizadas com a presença da maioria dos membros do
Conselho.
§1º. A reunião não será realizada se o quorum não se completar até 30 (trinta) minutos
após a hora designada, lavrando-se termo que mencionará os conselheiros presentes
e os que justificadamente não compareceram.
§2º. Quando não for obtida a composição de quorum, na forma do parágrafo anterior,
será convocada nova reunião, a realizar-se dentro de dois dias, para a qual ficará
dispensada a verificação de quorum.
§3º. As reuniões serão secretariadas por um dos membros, escolhido pelo presidente,
a quem competirá a lavratura das atas.
DA ORDEM DOS TRABALHOS E DAS DISCUSSÕES
Art. 6º. As reuniões do Conselho obedecerão à seguinte ordem:
I.

Leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;

II.

Comunicação da Presidência;

III. Apresentação, pelos conselheiros, de comunicações de cada segmento;
IV. Relatório das correspondências e comunicações, recebidas e expedidas;

IV. Ordem do dia, referente às matérias constantes na pauta da reunião.

Das decisões e votações
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Art. 7º. As decisões nas reuniões serão tomadas pela maioria dos membros
presentes.
Art. 8º. Cabe ao presidente o voto de desempate nas matérias em discussão e
votação.
Art. 9º. As decisões do Conselho serão registradas no livro de ata.
Art. 10.Todas as votações do Conselho poderão ser simbólicas ou nominais, a
critério do colegiado.
§ 1°. Os resultados da votação serão comunicados pelo presidente.
§ 2°. A votação nominal será realizada pela chamada dos membros do Conselho.

Da presidência e sua competência
Art. 11. O presidente e o vice-presidente do Conselho serão eleitos por seus pares
em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar essas funções o representante
do Poder Executivo Municipal.
Parágrafo Único. O presidente será substituído pelo vice-presidente em suas
ausências ou impedimentos.
Art. 12. Compete ao presidente do Conselho:

I.

Convocar

os

membros

do

Conselho

para

as

reuniões

ordinárias

e

extraordinárias;
II.

Presidir, supervisionar e coordenar os trabalhos do Conselho, promovendo as
medidas necessárias à consecução das suas finalidades;

III. Coordenar as discussões e tomar os votos dos membros do Conselho;
IV. Dirimir as questões de ordem;
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V.

Expedir documentos decorrentes de decisões do Conselho;

VI. Aprovar “ad referendum” do Conselho, nos casos de relevância e de urgência,

matérias que dependem de aprovação pelo colegiado;
VII. Representar o Conselho em juízo ou fora dele.

Dos membros do Conselho e suas competências
Art. 13. A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB, de acordo com art. 33,
§7º, da Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020:
I - Não será remunerada;
II - É considerada atividade de relevante interesse social;
III - Assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações

recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de
conselheiro, e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem
informações; e
IV - Veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores

ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:
a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou

transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;
b) atribuição de falta injustificada ao serviço, em função das atividades do

conselho; e
c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do

término do mandato para o qual tenha sido designado.
Art. 14. Perderá o mandato o membro do Conselho que faltar a quatro reuniões
consecutivas ou a seis intercaladas durante o ano.
Art. 15. Compete aos membros do Conselho:
I.

Comparecer às reuniões ordinárias e extraordinárias;

II.

Participar das reuniões do Conselho;

III. Estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem

distribuídas pelo presidente do Conselho;
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IV. Sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e funcionamento do

Conselho;
V.

Exercer outras atribuições, por delegação do Conselho.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. As decisões do Conselho não poderão implicar em nenhum tipo de despesa.
Art. 17. Eventuais despesas dos membros do Conselho, no exercício de suas
funções, serão objeto de solicitação junto à Secretaria Municipal de Educação,
comprovando-se a sua necessidade, para fins de custeio.
Art.

18.

Este

Regimento

poderá

ser

alterado

em

reunião

extraordinária,

expressamente convocada para esse fim, e por deliberação de 2/3 (dois terços) dos
membros do Conselho.
Art. 19. O Conselho, caso julgue necessário, definirá os relatórios e os
demonstrativos orçamentários e financeiros que deseja receber do Poder Executivo
Municipal.
Art. 20. O Conselho, sempre que julgar conveniente e por decisão da maioria de
seus membros, poderá convocar o Secretário de Educação Municipal ou servidor
equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e a execução
das despesas do FUNDEB, devendo a autoridade convocada apresentar-se em
prazo não superior a trinta dias, de acordo com o art. 33, inciso II da Lei 14.113 de
25 de dezembro de 2020.
Art. 21. Nos casos de falhas ou irregularidades, o Conselho deverá solicitar
providências ao chefe do Poder Executivo e, caso a situação requeira outras
providências, encaminhar representação à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas
do Município/Estado e ao Ministério Público.
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DECRETO (Nº 93/2021)

DECRETO Nº 93, DE 20 DE MAIO DE 2021.

Dispõe sobre as medidas de prevenção ao contágio
pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito territorial
do município de Itaquara/BA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAQUARA - ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e com a legislação
vigente:
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
Itaquara/BA, da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes do Coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 20.333 de 24 de março de 2021 que
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar
a disseminação da doença;
CONSIDERANDO o aumento dos indicadores - número de óbitos, taxa de ocupação
de leitos de UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente nos boletins
epidemiológicos e o iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde:
________________________________________________________________________________________
Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro, Itaquara/BA, CEP: 45.340-000
CNPJ: 13.763.735/0001-19 / Tel: 073 – 3543-2110
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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 da Prefeitura Municipal de Itaquara/BA, além da população em
geral.
Art. 2º. Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer
indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das
22:00h às 05:00h, até o dia 31 de Maio de 2021.
§ 1º. Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de
deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos e
alimentos, ou situações em que fique comprovada a urgência.
§ 2º. A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores,
funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades
públicas ou privadas de saúde e segurança.
§ 3º. Ficam excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo:
I - o funcionamento dos terminais rodoviários, bem como o deslocamento de
funcionários e colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades fins;
II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;
III - os serviços de entrega em domicílio (delivery) de farmácia e medicamentos;
IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros.
Art. 3º. As Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal irão
suspender os atendimentos presenciais pelo período de 15 (quinze) dias, prorrogáveis,
se necessário.
Parágrafo Único. Os servidores realizarão suas atividades de forma interna,
exceto os servidores da secretaria de saúde e assistência social que irão trabalhar
diretamente no combate à Pandemia, os servidores da secretaria da infraestrutura que
manterão a limpeza pública e a realização de obras e os servidores da educação que
irão realizar as matriculas dos alunos e os preparativos para as aulas remotas.
Art. 4º. As atividades letivas presenciais, nas unidades de ensino na rede municipal
ficam suspensas até o dia 31 de maio de 2021, prorrogáveis, se necessário.
________________________________________________________________________________________
Praça Jardim dos Três Poderes, nº 69, Centro, Itaquara/BA, CEP: 45.340-000
CNPJ: 13.763.735/0001-19 / Tel: 073 – 3543-2110

http://itaquara.ba.gov.br/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Quinta-feira
20 de maio de 2021
Ano XVII • Edição Nº 2558

-14Prefeitura Municipal de Itaquara - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

§1º. Outras medidas poderão ser adotadas em relação à rede municipal de
ensino, tendo como base os boletins diários apresentados pela Secretária Municipal de
Saúde, ou quaisquer outros fatores que justifiquem a sua necessidade.
§2º. Obriga-se que a rede estadual e privada de ensino no âmbito do município,
acolham o quanto disposto no caput deste artigo.
Art. 5º. Fica permitido o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e serviços
do Município de Itaquara das 06:00 às 19:00 horas.
Art. 6º. Os supermercados, farmácias, postos de combustíveis, hotéis e pousadas,
distribuidor de água e gás de cozinha, açougues, feira livre, laboratórios e clinicas, clínicas
veterinárias, bancos, lotéricas, lojas de material de construção, lojas de auto peças,
borracharias, oficinas mecânicas e lava jato terão o seu funcionamento normal, porém irão
adotar medidas que evitem aglomeramentos e respeitando o distanciamento de 2(dois)
metros entre cada cliente e funcionários, conforme recomendado pela OMS.
§1º. Os estabelecimentos mencionados no caput do artigo deverão funcionar até as
19 horas de segunda a sábado e nos domingos até as 12h;
§2º. Os estabelecimentos não poderão superar a proporção de 10 (dez) pessoas
para cada caixa disponível e em funcionamento para atendimento, devendo haver controle
por parte de um funcionário do estabelecimento designado para tal.
Art. 7º. Poderão funcionar, mediante agendamento individual, com horário
preestabelecido, não devendo de hipótese alguma ter pessoas nas salas de espera:
IIIIIIIVVVI-

Clínica odontológica;
Clínica de psicologia e terapia ocupacional;
Clínica de fisioterapia, excetuando os serviços de pilates e estética;
Clínica médica;
Salão de beleza;
Barbearia;

Art. 8º. Os estabelecimentos elencados no art. 5º, 6º e 7º deverão adotar as
seguintes medidas para reduzir os riscos de contaminação:
I-

Deverá ser respeitada a distância mínima de 1,5 metros de distância entre
cada pessoa nas filas de espera, inclusive nas filas de acessos ao
estabelecimento comercial;
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Deverá ser respeitada, considerando as áreas de circulação de pessoas, a
permanência de 1 (uma) pessoa a cada 2,25m² de área livre (sem
equipamentos, móveis ou outros objetos);
Deverão priorizar o sistema de entrega em domicílio, drive-thru ou
atendimento domiciliar;
Deverão proibir o acesso de clientes, funcionários e colaboradores com
sintomas gripais as dependências dos estabelecimentos e serviços;
Disponibilizar na entrada do estabelecimento e em outros lugares
estratégicos de fácil acesso, álcool em gel 70% para utilização de
funcionários e clientes;
Higienizar, quando do início das atividades e após cada uso, durante o
período de funcionamento, as superfícies de toque (balcão, caixas,
carrinhos de compras e outros);
Fazer utilização, se necessário, do uso de senhas ou outro sistema eficaz,
a fim de evitar aglomeração de pessoas dentro do estabelecimento
aguardando atendimento;
Garantir aos funcionários o uso de máscaras, de pano ou descartáveis,
devendo a troca ser realizada a cada período de trabalho ou sempre que
tornar-se úmida ou apresentar sujidades;
Fornecimento de máscaras de proteção e luvas descartáveis para os
funcionários que operam no caixa;
Incentivar o pagamento por meios eletrônicos, evitando a circulação de
dinheiro em espécie;

Art. 9º. Ficam autorizados a funcionar, os restaurantes, lanchonetes e
quiosques, das 08:00 hs às 19:00 hs, desde que adotem as seguintes medidas, além
das previstas no art. 7º:
Manter o distanciamento entre as mesas, no mínimo, 2(dois) metros,
observado o espaço de cadeira a cadeira;
II. Disponibilizar álcool 70% para o uso de todos os clientes, tanto na entrada do
estabelecimento, quanto em locais visíveis para consumo durante a estadia;
III. Uso de toalha de papel em todas as mesas, devendo ser trocada a cada
substituição de cliente;
IV. Utilização de material descartável (copo, garfo, faca, colher, guardanapo, luva
plástica, etc);
I.
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As mesas deverão ser ocupadas por no máximo 4 (quatro) pessoas, caso seja
utilizada mesa de madeira; em se tratando de mesa plástica, esse número
será reduzido para 03 (três) ocupantes;
VI. As máquinas de cartão de crédito deverão ser revestidas de papel filme.

V.

§1º: Todos os garçons, atendentes ou balconistas deverão utilizar touca para o
cabelo; fazer uso de máscara e proteção facial de acetato; e, após cada atendimento,
efetuar a lavagem das mãos.
§2º: Todos os clientes deverão utilizar máscara, que só deverá ser retirada
durante a alimentação, podendo ser esta industrializada ou artesanal, sob pena de ser
negado o acesso.
§3º: Os estabelecimentos acima mencionados somente serão liberados para
funcionamento, após, a visita da Vigilância Sanitária e Comissão de Fiscalização, que
avaliará o preenchimento das condições estabelecidas nos incisos I a VI deste artigo, e,
estando apto, emitirá um Certificado de Funcionamento reconhecendo o atendimento às
normas de Combate ao COVID-19.
§4º: Caso seja disponibilizada cortesia de chá, café, balas e doces, estes devem
ser servidos de forma individual, nunca disponibilizados em recipiente para autoserviço.
Art. 10º. Os bares do Município de Itaquara poderão funcionar até às 22:00
horas, após esse horário, somente será permitida o funcionamento pela modalidade
delivery.
Art. 11º. Ficam suspensos eventos e atividades, independentemente do número
de participantes, ainda que previamente autorizados, que envolvam aglomeração de
pessoas, tais como: eventos desportivos coletivos e amadores, cerimônias de
casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, eventos
científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, durante o período até o dia 31
de maio de 2021.
Parágrafo único - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, respeitados os
protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento social adequado e o
uso de máscaras, bem como com capacidade máxima de lotação de 30% (trinta por cento).
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Art. 12º. A Feira Livre Municipal manterá o seu funcionamento normal, porém deverá
respeitar uma distância mínima de 2 (dois) metros entre cada barraca, sendo realizada a
instalação de lavatórios para a higienização dos munícipes e a instalação de tenda da
Secretaria Municipal da Saúde para a orientação sobre o combate a pandemia.
Parágrafo Único. Fica proibida a entrada de qualquer barraca para a venda de
qualquer tipo de produto oriundas de outros Municípios que não seja do Município de
Itaquara/BA.
Art. 13º. Em todos os estabelecimentos em funcionamento, só será permitido o
ingresso e permanência dos clientes e funcionários que estiverem usando máscaras, sob
pena de notificação prévia e, no caso de reincidência, poderá acarretar o fechamento
imediato do estabelecimento que flexibilizar o impeditivo aqui determinado.
Parágrafo Único: Para fins de cumprimento da exigência contida neste artigo, não
há exigência de que as máscaras sejam industrializadas ou profissionais.
Art. 14º. Fica instituída a obrigatoriedade de uso de máscaras por todos as pessoas
que, porventura, tenham a real necessidade de sair de casa.
§1º. O cidadão que infringir esta norma estará sujeito, individualmente, a todas as
punições previstas neste Decreto.
§2º. A obrigatoriedade de uso de máscaras nas vias públicas e estabelecimentos
privados não se sujeita a prazo de vigência, estando válida por tempo indeterminado até
que ato próprio a revogue.
Art. 15º. Fica suspensa as viagens do Tratamento Fora do Domicílio – TFD, tendo
em vista a suspensão de procedimentos médicos eletivos em alguns hospitais do Estado da
Bahia, conforme recomendação do Governo do Estado, sendo mantido as viagens para
tratamentos de doenças crônicas, oncológicas e classificados como regime de
urgência/emergência.
Art. 16°. Fica proibida a concessão de férias a profissionais de saúde, profissionais
da assistência social, guarda civil municipal, Secretaria de Infraestrutura e vigilância
sanitária, 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.
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Art. 17°. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes ao COVID19, deverão ser periciados por equipe das Unidades Básicas de Saúde e encaminhados a
exercerem suas atividades em regime home office.
Art. 18º. Todos os cidadãos que tenham regressado, nos últimos 07 (sete) dias, ou
que venham a regressar, durante a vigência deste Decreto, de países, estados brasileiros e
municípios 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; e
§2º. os que não apresentarem sintomas (assintomáticos) de contaminação pelo
COVID-19 deverão desempenhar, em domicílio, em regime excepcional de teletrabalho,
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. 19º. 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. 20º. Todos os casos suspeitos de infecção do Coronavírus deverão ser
imediatamente notificados à Secretaria Municipal de Saúde, nos telefones (073) 35432114
/
3453-2149
/
98893-1181
/
98895-8902
ou
no
e-mail:
secretariasaudeita@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. 21º. Todos os órgãos públicos municipais deverão fixar mensagens sobre os
cuidados de prevenção sobre Coronavírus, em modelo que deverá ser apresentado pela
Secretaria Municipal de Saúde.
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Art. 22°. 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. 23°. Qualquer cidadão que dissemine fake news acerca do Coronavírus com fins
de promoção pessoal responderá judicialmente por tais atos.
Art. 24º As pessoas físicas e jurídicas que descumprirem qualquer imposição deste
Decreto estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I.
II.
III.
IV.
V.

Interdição Imediata de estabelecimento infrator;
Suspensão de Alvará de Funcionamento;
Cassação de Alvará, após Processo Administrativo Próprio;
Multa de R$50,00 (cinquenta reais) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
conduta praticada;
Além da aplicação do Código Penal.

§1º. A multa aplicada poderá ser convertida em advertência pelo Gestor
Municipal, devendo sua dosimetria ser aplicada por ato fundamentado, considerando a
gravidade da conduta, o potencial lesivo, a capacidade econômica do infrator e a
reincidência.
§2º. O fiscal que promover a autuação deverá coletar nome, CPF/CNPJ,
endereço e contato telefônico do agente infrator, foto ou vídeo quando possível,
comunicando-o de que a autuação será apreciada pela Comissão de Fiscalização, e
poderá ser convertida de imediato em multa.
Art. 25º. Recomenda-se à população, em atendimento às orientações de isolamento
social divulgadas pelos órgãos de saúde, que evitem deslocamentos desnecessários,
especialmente os idosos e outras pessoas pertencentes aos grupos de risco para o COVID19.
Art. 26º. 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 esferas Estadual e Federal.
Art. 27º. O descumprimento de qualquer determinação ensejará na aplicação de
multa, cassação do alvará de funcionamento, sem prejuízo das sanções penais previstas
nos artigos 268 e 330 ambos do Código Penal.
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Art. 28º. Este Decreto entra em vigor no dia 20 de maio de 2021 e terá vigência
enquanto perdurar o estado de emergência internacional e/ou nacional decorrente da
contaminação pelo Coronavírus.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito.
Itaquara/BA, 20 de maio de 2021.
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