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DECRETO (Nº 116/2020)

M,M
ªi:“EIÍUÉACE

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS

DECRETO Nº 0116, DE 21 DE MARÇO DE 2020.

DISPÓE SOBRE MEDIDAS DE EMERGENCIA EM
SAÚDE PÚBLICA, EM DECORRÉNCIA DA INFECÇAO

HUMANA PELO Novo CORONA vfnus (COVID 19).

O

PREFEITO

DO

MUNICÍPIO

DE

JAGUARARI,

Estado

da

Bahia,

no

uso

das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO 3 Poderia nº 188/GM/MS (Ministério da Saúde), de 3 de fevereiro de
2020. que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavirus (COVID-19):
CONSIDERANDO a Portaria nº 356/GM/MS (Ministério da Saúde), de 11 de março de
2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus

(COVID-19);
CONSIDERANDO a necessidade de mitigar a disseminação do COVID — 19 dentro do
Município de Jaguarari como objetivo de priorizar as atividades essenciais e adotar

medidas de prevenção e preservar a Saúde Pública;

CONSIDERANDO que a taxa de mortalidade verifica se elevada entre os idosos e
portadores de doenças crônicas;

CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de higiene não vem se afigurando suficiente

a impedir a disseminação do vírus;
CONSIDERANDO a necessidade de evitar aglomerações visando reduzir o contágio
pelo COVlD — 19;
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de medidas emergenciais, visando a
redução da circulação de pessoas, de forma a evitar contaminações em grande escala,
restringir e preservar a saúde do público em geral;
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PRIVEIYUPA DF

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS
D E C R E T A:

Art. 1º_ Fica DETERMINADO, no âmbito do Municipio de Jaguarari/BA, pelo período de
10 (dez) dias, contados a partir da zero horas do dia 22 de março de 2020 (domingo)

até às 23h59min do dia 31

de

março de 2020

(quinta-feira),

o

fechamento de

estabelecimentos comerciais no Municipio de Jaguarari, sendo que:
I — o fechamento de bares, lanchonetes, restaurantes e similares ficando permitido o
funcionamento de serviço de delivery, balanços, inventario e pequenas reformas;

II — o fechamento das agências bancárias, e lotéricas, ficando permitido o serviço de

caixa eletrônico nas agências bancárias, devendo ser providenciada a higienizaçao dos
terminais;
III — o fechamento de agências dos correios, exceto de serviços de entrega e coleta
domiciliar;

IV — o fechamento de hotéis e pousadas, ficando proibido a entrada de novos hospedes;
V — o fechamento de clubes, de estabelecimentos franquiados ao público como
sindicatos, associações de empregados, associações em geral, comissões e similares;
VI — Ficam suspensas todas as atividades e serviços privados não essenciais, como
academias, casas noturnas, serviços e similares;

VII — a prestação de transportes individuais (moto) será permitida somente para
entregas de materiais e produtos, ficando proibido o transporte de pessoas;

VIII —

fica

suspensa

a

realização

de qualquer evento

realizado

em

local

fechado,

independentemente de sua característica, condições ambientais, tipo de público, duração
e modalidade, inclusive de natureza religiosa e educacional, e eventos realizados em
local aberto que tenham aglomeração prevista com mais de 15 (quinze) pessoas,
independentemente

da

sua

característica,

tipo

de

público,

duração

e

modalidade,

suspendendo-se, ainda, a expedição de novos alvarás;

IX — em relação a velório, o acesso deverá ser limitado a

15 (quinze) pessoas,

conferindo—se a preferência aos parentes mais próximos do de cujus;

)( — Os banheiros públicos e privados de uso comum, deverão disponibilizar
todo
material necessário a adequada higienização dos usuários, devendo ser higienizado
s em
intervalos de 3 (três) horas, com uso diuturnamente de materiais de limpeza
que evitem

a proliferação do vírus;

XI - Fica proibida a realização de feiras livres no Município de Jaguarar
i aos sábados,

mantendo as demais determinações da Portaria nº 004, de 20 de março
de 2020,
publicada no Diário Oficial do Município do mesmo dia;

,?
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PRÉVIIÍURA DE

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS

XII — Fica instituído o levantamento de barreiras físicas, a partir das 23h59min do
dia 22
de março de 2020 nas entradas do Municipio de Jaguarari. visando o controle de acesso
dos veículos oriundos de municípios com casos confirmados do Coronavirus, devendo,
ainda. ser realizada a abordagem de ônibus clandestinos vindos de outras áreas do país
com passageiros e autorizada a sua apreensão e imposição imediata de multa
equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais);
Parágrafo único. Poderão funcionar os serviços essenciais como: Clínicas Médicas,
Laboratórios, Farmácias, Postos de Gasolina, Serviços de distribuição de gás, Serviços de
distribuição de agua mineral, Padarias, estabelecimentos de fornecimentos de
insumos

médicos, de enfermagem e de higiene, Mercados, Açougues, Operações de delivery e
lojas de produtos de animais, oficinas mecânicas para conserto de viaturas e veículos
essências para a coletividade, contudo o acesso deverá ser limitado a

15 (quinze)

pessoas.
Art. 2º. O descumprimento do disposto no art. 10 deste Decreto, e em seus incisos
por

qualquer empresa e estabelecimentos comerciais implicará na cassação de seu alvará de
funcionamento e multa pelo descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
especialmente para aqueles que abrirem o seu comércio de forma
autorizada.

indevida

e não

Art. 3º. Fica proibida a realização de cultos, missas ou eventos religiosos no prazo
estipulado neste Decreto;
Art. 40. Como forma de adequar as novas medidas emergenciais,
fica suspenso, pelo

prazo do presente Decreto, as atividades da Prefeitura Municipal de Jaguarari,
com o
consequente fechamento, com exceção dos serviços essenciais, que
não admitem
suspensão, tais como atendimento em hospitais e postos de saúde,
serviços e obras,
coleta

de

lixo,

guarda

municipal,

limpeza

urbana,

finanças,

licitações,

ação

social

e

congêneres, Gcando mantidas todas as demais determinações da Portaria n.º
003, de 20
de março de 2020.
Art. 5º. Qualquer cidadão poderá denunciar o descumprimento do
determinado neste

Decreto através do telefone (M)—999764748;
Art. Gº. O servidor dispensado de seus afazeres junto ao Município,
que faça parte do

grupo classificado como “de risco", que esteja em trabalho home office,
que sejam
dispensados de suas funções e que venham a não cumprir a quarente
na, real motivo de
sua dispensa, responderá a procedimento administrativo disciplin
ar com fins de apurar
os fatos e responsabilidades;

Art. 7º. O munícipio poderá, em caso de descumprimento
das medidas determinadas
neste Decreto, fechar o estabelecimento e cassar os alvarás
de funcionamento.
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Art. aº. Fica o Comité de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE) autorizado
a solicitar aos Órgãos Estaduais e Federais o controle das Rodovias de acesso
à
Jaguarari, impedindo a entrada de pessoas oriundas de cidades com casos já
conhrmados de COVID— 19.

Art. 9º. Fica determinado que os profissionais de saúde tenham livre circulação com a
apresentação

de

documento

profissional

em

qualquer

estabelecimento

comercial,

residencial e similares, necessários à investigação e adoção das medidas sanitárias
necessárias ao combate do COVID—19.

Art. 10. Para o cumprimento fiel do presente Decreto, os profissionais envolvidos com a
fiscalização e vigilância sanitária poderão solicitar o auxílio da guarda municipal e da
polícia militar da Bahia para cumprimento das normas de saúde pública.
Art.

11.

Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos

enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo Coronavirus.

Art. 110. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 21 de março de 2020.

Aída” L“.
Everton Carvalho Rocha
Prefeito do Município
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