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DECRETO Nº 0115, DE 20 DE MARÇO DE 2020.

EMERGENCIA
DE
SITUAÇÃO
A
DECLARA
MUNICIPIO
No
REGULAMENTA,
E
TEMPORÁRIA
RARA
MEDIDAS
As
JAGUARARI,
DE
ENFRENTAMENTO DA EMERGÉNCIA DE SAUDE
PÚBLICA

DE

IMPORTANCIA

INTERNACIONAL

DECORRENTE DO CORONA víRus.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e

ao acesso

universal

e

igualitário às ações e serviços para

sua

promoção,

proteção

e

recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO o avanço do COVID —19 (caronavírus) no País, no Estado da Bahia, que já
há casos de transmissão comunitária (quando não há possibilidade de saber a origem da
contaminação), com classificação como Pandemia através de protocolos expedidos pela
Organização Mundial de Saúde — OMS, pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de
Saúde;

CONSIDERANDO o disposto no art. 30 da lei Federal n. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020
e a necessidade de regulamentação pelo município das medidas ali determinadas;

CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da
Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade da adoção de medidas imediatas objetivando a contenção

da propagação do vírus em resposta à emergência de saúde pública prevista no art. 30 da Lei
Federal n. 13979, de 06 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a Em de evitar a
disseminação da doença,
DECRETA:

Art. 10«Os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal direta eindireta
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deverão adotar, para fins de prevenção e contenção do COVID«19 (coronavírus), as medidas
temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública prevista neste decreto que
determina a situação de emergência temporário no Município.
Art. zº — Ficam suspensas por tempo indeterminado as férias e licenças, passíveis de gozo

oportuno, dos servidores públicos municipais que atuam nos serviços públicos de saúde do
Municipio de Jaguarari.
Art. 3º - Para o enfrentamento da emergência de saúde a que se refere o art. lº deste
Decreto, poderão ser adotadas as seguintes medidas:
I — isolamento;
II - quarentena;

III — determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clinicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas;
e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
Vl — requisição de bens, serviços e produtos de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que

será garantido o pagamento posterior de justa indenização;
VII — fechamento de empreendimentos privados e equipamentos públicos de uso comum e
coletivos.
; lº - Para os fins deste Decreto, considera-se:

I — isolamento: separação de pessoas e bens contaminados, transportes e bagagens no
âmbito intermunicipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a contaminação ou a
propagação do COVID—19 (coronavírus);
II — quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação
das demais que não estejam doentes, ou ainda bagagens, contêineres, animais e meios de
transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a possível contaminação
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ºU a propagação do coronavirus.
5 20 — A requisição administrativa, a que se refere o inciso VI do caput deste artigo, deverá
garantir ao particular o pagamento de justa indenização e observará o seguinte:
I

—garantia de

estoque

dos

materiais

de

limpeza,

insumos

sanitários

e

hospitalares

e

medicamentos;

" —tera' suas condições e
envolverá, se for o caso:

requisitos definidos em

portaria do Secretário da

Saúde e

a) hospitais, clínicas e laboratórios privados, independentemente da celebração de contratos
administrativos;

b) prohssionais da saúde, hipótese que não acarretará a formação de vínculo estatutário ou
empregatício com a administração pública;
c) empreendimentos privados com capacidade de acomodação de enfermos e pessoas em
isolamento ou quarentena;

III - a vigência não poderá exceder duração da emergência de saúde pública decorrente
do coronavírus.
5 30 — A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a contaminação ou a

propagação do coranavírus deverá guardar proporcionalidade com a extensão da situação de
emergência.
Art. 40 — As pessoas com quadro de COVID—19, confirmado laboratorialmente ou por meio de
quadro clínico-epidemiológico, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde, devem
obrigatória e imediatamente permanecer em isolamento domiciliar mandatório.
Parágrafo único - Não poderão sair do isolamento sem liberação explícita da Autoridade
Sanitária local, representada por médico ou equipe técnica da vigilância epidemiológica.

Art. 5º — Fica autorizada a realização de despesas para a contratação de profissionais e
pessoas jurídicas da área de saúde, aquisição de medicamentos, leitos de UTI e outros
insumos.

Art. 60 - As ações e os serviços públicos de saúde voltados à contenção da emergência serão
articulados pela Secretaria Municipal de Saúde e poderão contar com a participação dos
demais órgãos e entidades da Administração Pública.
Art. 7º - Ficam suspensos, no âmbito do Município de Jaguarari, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, prorrogáveis por igual período, eventos, de qualquer natureza, que exijam licença do
Poder Público bem como aqueles apoiados ou patrocinados pela gestão municipal.
a
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5 lª Os bares e restaurantes deverão observar na organização de suas mesas a distância

mínima de três metros entre elas.
5 20 Nos eventos abertos, eventualmente realizados, não enquadrados nos casos elencados
no caput deste artigo, recomenda—se a distância mínima de um metro entre as pessoas.

9 3º Os eventos esportivos no Municipio de Jaguarari somente poderão ocorrer com os

portões fechados ao
Municipal de Saúde.
5

4ª

Para

os

público,

eventos,

bares

mediante

e

expedida

autorização sanitária

restaurantes

que

envolvam

Secretaria

pela

aglomerações

e

que

não

necessitem de licenciamento da Administração Municipal, a recomendação é que sejam
cancelados ou adiados, diante do cenário epidemiológico atual, mas que passam a ser
limitados a no máximo 30 (trinta) pessoas.
5

5º

Os

Bancos,

casas

lotéricas,

bancos

postais,

locais

de

correspondentes

bancários,

deverão limitar o atendimento aos seus clientes e usuários, de acordo com o seu espaço

físico,

ou outras condições especiais de acesso, desde que as pessoas estejam a

uma

distância de 2 (dois) metros de outra pessoa, evitando—se aglomeração descabida e
desnecessária. Deve—se adotar e divulgar, inclusive, que a população local utilize canais
digitais, como internet banking, telefone e aplicativos.
Art. 80 — Ficam suspensos, se houver, no âmbito municipal,
as atividades de
recadastramento de servidores inativos e pensionistas que fazem aniversário nos meses de
março, abril e maio, sem prejuízo dos vencimentos desses servidores.

Art. 90. Ficam suspensas as viagens de servidores municipais a serviço do Município de
Jaguarari para qualquer Município ou o deslocamento no território nacional para áreas de

evidências de infecção comunitária sustentável.
5 lª — Os deslocamentos poderão ser excepcionalmente autorizados pelo Prefeito Municipal,

após justificativa formal da necessidade da viagem a ser elaborada pelo respectivo Secretário
da pasta interessada, com antecedência mínima de 02 (dois) dias.

5 20 — Todo servidor Municipal com exposição ao coronavírus, transmissor da COVID-19,
através de contato próximo com pessoas que tiveram a doença ou que estiveram em locais
com transmissão sustentada e comunitária da doença, ou ainda que retornar de qualquer

outro Município, seja por gozo de férias ou eventuais licenças, deverá efetuar comunicação
imediata à Secretaria Municipal de Saúde e permanecer em isolamento domiciliar por 14
(quatorze) dias, mesmo que não apresente qualquer sintoma, devendo aguardar orientações
da referida Secretaria.

já?
“(É
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Associações,
Art. 10— As pessoas envolvidas no transporte público coletivo municipal,
o propósito
com
s,
relacionado
seguir
a
tos
procedimen
os
adotar
público ou privado deverão
conter a
de garantir a higienização adequada dos equipamentos de uso comum, a fim de

disseminação do COVID-19:
I - procedera limpeza, com produtos saneantes, em todas as superfícies que são tocadas

com frequência pelos usuários e funcionários do serviço de transporte, em todo desembarque
nos terminais e pontos finais;

II — intensificar os procedimentos de limpeza e desinfecção nos terminais de transporte
rodoviário e pontos de embarque ou desembarque;

III — reforçar a utilização de Equipamento de Proteção Individual — EPI, conforme disposto na
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 56, de 06 de agosto de 2008, pelos trabalhadores
que realizam as atividades de limpeza, higienização dos meios de transporte coletivo, bem
como

daqueles

responsáveis

pela

coleta

e

descarte

dos

resíduos

sólidos,

esgotamento

sanitário e higienização de fossa séptica;
IV —amp|iara quantidade dos locais para higienização das mãos com água corrente e
sabonete líquido ou disponibilizar pontos com álcool gel a 70% (setenta por cento) para
utilização por seus funcionários e usuários do serviço público.
Art. 11 — Ficará proibido a rodagem de veículos utilizados para transporte de passageiros,
privado ou público, com mais de:

a) 2 (dois) passageiros para veículos leves;
b) 6 (seis) passageiros para vans, kombis e similares;
c) 10 (dez) passageiros para micro-ônibus;

d) 18 (dezoito) passageiros para ônibus.
Parágrafo Primeiro: A locomoção só poderá ser dentro dos limites do Município de
Jaguarari, sendo terminantemente proibido o transporte de passageiros entre os Municípios
circunvizinhos e de cidades com casos registrados do COVID—19.
Parágrafo Segundo: Nos casos de quadro clínico sugestivo de coronavírus, o passageiro

terá amostra respiratória coletada, receberá Equipamento de Proteção Individual — EPI e será
monitorado pela Autoridade Sanitária local.
Art. 12- As reuniões e atendimentos presenciais poderão,
substituídos por meio de comunicação eletrônica ou remota.

sempre

que

possível,

ser
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Art. 13 - Fica dispensada 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, nos termos dispostos nos arts. 40 e 80 da Lei Federal n.º 13.979
de 6 de fevereiro de 2020.

& lº A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica—se
apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.

& 2º O processo administrativo de dispensa de licitação deverá seguir os procedimentos

normatizados pela Controladoria Geral do Municipio.

& 3º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro na Lei Federal acima referida
serão disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet),
contendo, no que couber, além das informações previstas no é 30 do art. 80 da Lei n.º
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na
Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, O valor e o respectivo processo de contratação

ou aquisição.

Art. 14 - A tramitação de processos referentes às matérias veiculadas neste Decreto correrá
em regime de urgência e terá prioridade em todos os órgãos e entidades do Município.

Art. 15 - As medidas previstas neste Decreto serão avaliadas permanentemente pelo Comitê

de Operações de Emergência em Saúde Pública, instituído pelo Decreto Municipal nº 100, de
17

de

março

de

2020,

que

poderá

adotar

providências

adicionais

necessárias

ao

enfrentamento do coronavírus.

Parágrafo único. O Prefeito Municipal estabelecerá por decreto medidas para redução,
contenção e controle das despesas de custeio e gasto de pessoal.
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Art. 16 — Os casos omissos deverão ser decididos pelo Comitê de Operações de Emergência
em Saúde Pública.

Art. 17 — A Secretaria de Administração e Planejamento editará as normas complementares
ao cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 18 - Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto
perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo coronavírus.

Art. 19. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 20 de março de 2020.

fªmª/M,,
Everton Carvalho Rocha
Prefeito do Município

Q"? ªir?
drigo Bo "

ruz

Secretário Municipal de Saúde
Alla-P/AÉÉZÉHBM Santana
Proc

rador

eral do Município
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LEI Nº 999/2020, DE 19 DE MARÇO DE 2020
“Concede aumento salarial aos servidores
ocupantes do cargo de Motorista e dá outras
providências”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARARI, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal
aprova e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º - Fica concedido, a partir de 1º de dezembro de 2019, aumento de 10%
(dez por cento) no salário-base dos profissionais ocupantes do cargo de
Motorista.
Art. 2º. O Município de Jaguarari se compromete a iniciar o pagamento salarial
com o referido aumento já no mês de dezembro/2019.
Art. 3º.

- As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de

dotação orçamentária própria, ficando ainda autorizado ao Chefe do Poder
Executivo Municipal proceder as suplementações e anulações que se fizerem
necessárias para o cumprimento desta Lei, além de alterar ciclos mediante

decretos.
Art. 4º. — Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ncando revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARARI, ESTADO DA
BAHIA,
EM 19 DE MARÇO DE 2020.

(em.
EVERTON CARVALHO ROCHA

Prefeito
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http://pmjaguarariba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Sexta-feira
20 de março de 2020
Ano II • Edição Nº 227

Diário Oficial do
EXECUTIVO

-10Prefeitura Municipal de Jaguarari - BA

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 003/2020)

PRLFUYURA DE

JAGUARARI
UMA ClDADE PARA TODOS

Portaria nº 003, de 20 DE MARÇO DE 2020.

"Estabelece medidas de prevenção ao
Coronavírus
Novo
pelo
contágio
(COVID—19), bem como, orientações
aos funcionários e munícipes, quanto

às medidas de proteção e dá outras
providências.”

O Prefeito Municipal em conjunto com o Secretário Municipal de Administração
e Planejamento do Município de Jaguarari, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, e;
CONSIDERANDO as orientações do Decreto do Executivo nº 100/2020, datada de
17 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Município do dia 18 de março de

2020, edição nº 225,
CONSIDERANDO que na data de 11 de março de 2020, a OMS — Organização
Mundial da Saúde declarou que a COVID-19, doença causada pelo Novo Coronavírus,
denominado SARS-CoV-2, é uma pandemia;
CONSIDERANDO que na data de ontem, dia 19 de março, os Estados de Bahia e
Pernambuco entraram na terceira fase epidemiológica ou de transmissão comunitária,
quando o aumento exponencial de números de casos e a perca da capacidade de
identificar a fonte ou pessoa transmissora;

CONSIDERANDO que

a

sede

da

Prefeitura

Municipal

é

um

local

de

grande

movimentação de pessoas de diversos lugares;

CONSIDERANDO que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão
sendo tomadas gradativamente e em tempo oportuno;
Resolvem:
Art. Iº. A sede da Prefeitura Municipal de Jaguarari, Estado da Bahia, situada na
Praça Alfredo Viana, nº 02, Centro, CEP.: 48.960-000, estará a partir de segundafeira, dia 23 de março de 2020, fechada para o público em geral, somente
funcionamento internamente para as Secretarias, Departamentos e Setores que
funcionem exclusivamente em seu prédio.

/ %»
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Parágrafo único: O único Setor que funcionará para o público em geral
é o de
Tributos, cujo o acesso se dará pelo portão lateral da Prefeitura
Municipal e
exclusivamente para pessoas que necessitarem dos serviços deste Setor,
do horário
das 08:30hs até às 14:00hs, initerruptamente, de segunda à sexta-feira.

Art. zº. As demais Secretarias que funcionam externamente à sede
da Prefeitura
deverão regulamentar o seu acesso mediante portarias próprias.

Parágrafo único: Independentemente das regulamentaç
ões próprias de cada
Secretaria para atendimento ao público, todas as reparti
ções públicas deste Município

funcionarão apenas nos dias úteis, em expediente único,
das 08:00hs às 14:00hs,
período este que os funcionários, prestadores de serviço
s e contratados deverão
desempenhar suas atividades administrativas,
com intervalo intrajornada de 20
(vinte) minutos, excetuando—se os ocupantes
de jornadas especiais, que tenham
carga horária especinca em Lei e os que atuam em
regime de escala ou atividades de
fiscalização e demais exceções legais.

Art. 3º. Conforme Decreto do executivo nº 100,
de 17 de março de 2020, publicado
no DOM (Diário Oficial do Município) no dia
18 de março de 2020, edição 225, os
servidores com idade superior a 60 anos e aquel
es que sejam detentor de doença
crônica, como hipertensão e diabetes mellit
us, gestantes e aqueles que tiverem
convivio familiar com pessoa com diagnóstico
da doença (COVID-19), mediante
comprovação da enfermidade, deverá exerce
r suas funções em sistema home office
ou conforme orientação da Secretaria ao
qual pertença ou do Departamento de
Vigilância

em Saúde.

Art. 40. As unidades públicas que
terão atendimento ao público em geral
recomendam-se tomarem todas as preca
uções determinadas pela OMS — Organizaçã
o
Mundial de Saúde — inclusive com a utiliz
ação de máscaras faciais, álcool gel a 70%
e
evitar aproximação, contato direto ou utili
zação de materiais individuais por mais
de

uma pessoa.

Art. Sº. Orienta—se que os funcionários
que não necessitem estarem nsicamen
te em
seus Departamentos, Setores ou Unid
ades e desde que seja determinada por
ofíci
o ou
comunicação interna, possa traba
lhar com teletrabalho temporário,
desd
e
que
tenham infraestrutura tecnológica
e de comunicação adequada para
mant
er as
atividades fora do ambiente de
trabalho ou em sistema de rodiz
io, evitando-se
quantitativo de pessoal desneces
sariamente.
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Parágrafo único: Para não comprometer os serviços essências à população, os
servidores, contratados e prestadores de serviço em geral da Secretaria Municipal de

Saúde estão excluídos do teletrabalho.
Art. 6º. Os casos não previstos nesta portaria poderão ser regulamentados por outra
portaria ou decreto, tudo em prol do controle da prevenção ao contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID—19).
Art. 7º. Esta Portaria vigerá pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada
por igual período, de conformidade com o estágio de evolução do COVID-19.

Art. Bº. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas ªS
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 20 de março de 2020.

ou

A

Everton Carvalho Rocha
Prefeito Munic”
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Portaria nº 004, de 20 DE MARÇO DE 2020.

utilização
de
medidas
"Estabelece
do
âmbito
no
Livre
Feira
da
temporária
de
Município
deste
território
ao
prevenção
de
Jaguarari/BA,
Coronavírus
Novo
pelo
contágio
(COVID-19), bem como, orientações
aos feirantes, mercantes e população
em geral, quanto às medidas de
proteção e dá outras providências."

O Prefeito Municipal em conjunto com o Secretário Municipal de Administração
e Planejamento do Município de Jaguarari, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, e;

CONSIDERANDO as orientações do Decreto do Executivo n° 100/2020, datada de
17 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Município do dia 18 de março de
2020, edição n° 225,

CONSIDERANDO que na data de 11 de março de 2020, a OMS - Organização
Mundial da Saúde declarou que a COVID-19, doença causada pelo Novo Coronavírus,
denominado SARS-CoV-2, é uma pandemia;

CONSIDERANDO que na data de ontem, dia 19 de março, os Estados de Bahia e
Pernambuco entraram na terceira fase epidemiológica ou de transmissão comunitária,
quando o aumento exponencial de números de casos e a perca da capacidade de
identificar a fonte ou pessoa transmissora;

CONSIDERANDO que a Feira Livre é um local para a aquisição de alimentos pela
população em geral;

CONSIDERANDO que medidas proporcionais às condições de saúde pública estão
sendo tomadas gradativamente e em tempo oportuno;

Resolvem:
Art. 1

°• Fica

proibido o uso, a venda e a utilização de todos os espaços de Feira Livre
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deste Município de Jaguarari, Estado da Bahia, por feirantes, vendedores, ambu lantes
que NÃO residam dentro da área territorial do Município de Jaguarari, Bahia .

Parágrafo único: O descumprimento deste artigo ensejará o confisco , por parte da
Prefeitura Municipal, de toda a mercadoria, apreensão do veículo e condução à força
para fora do local da Feira Livre ou qualquer outro local público e dentro do território
do Município de Jaguarari.

Art. 2°. As barracas deverão utilizar-se do espaço respeitando - se um distanciamento
de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) entre uma e outra, evitando-se
ficarem próximas e que impliquem em aglomerações de pessoas.
Parágrafo único: É necessário que cada Feirante em seu tabuleiro deixe um espaço
de 30 cm (trinta) centímetros sem ser utilizado por nenhuma mercadoria e nenhum
objeto.

Art. 3°. Que todos os Feirantes antes da exposição de seus produtos e mercadorias à
venda, façam as devidas higienizações dos produtos e mercadorias, inclusive quanto
a manuseias, embalagens e guarda.
Art. 4°. Por precaução, as pessoas com idade superior a 60 anos ou que sejam
detentores de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes mellitus, evitem
frequentarem tais locais que possam implicar em maior risco de morbimortalidade
relacionada ao COVI D-19.
Art. 5°. Qualquer pessoa poderá denunciar qualquer irregularidade, sem precisar se
identificar, através de funcionários da Prefeitura Municipal ou por telefone, via
mensagens, ligações ou whatsapp, pelo número (74) 99976-4748.
Art. 6°. Os casos não previstos nesta portaria poderão ser regulamentados por outra
portaria ou decreto, tudo em prol do controle da prevenção ao contágio pelo Novo
Coronavírus (COVID-19).
Art. 7°. Esta Portaria vigerá pelo prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogada
por igual período, de conformidade com o estágio de evolução do COVID-19.
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Art. 8°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 20 de março de 2020.

~

Everton Carvalho Rocha

Prefeito Muni · ai

!~

do Vale
Kledson J é
Secretário Municipa l e Administração e Planejamento

Praça Alfredo Viana, 02 Centro - Jaguarar i-BA
CNPJ: 13.988 .316/000 1-85

http://pmjaguarariba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

