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ÓRGÃO/SETOR: CHEFIA DE GABINETE
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO (Nº 0117/2020)

PREFEITURA DE

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS

DECRETO nº. 0117 de 23 de março de 2020.
Declara em situação anormal, caracterizada

como “Situação de emergência” as áreas do
município de Jaguarari — BA afetadas por
ESTIAGEM-

1.4.1.1.0

CONFORME

IN/MI

02/2016.

O PREFEITO DE JAGUARARI , ESTADO DA BAHIA, SR. EVERTON

CARVALHO ROCHA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei
Orgânica do Município e pelo inciso VI do artigo 8º da lei federal nº 12.608, de 10 de abril
de 2012.
CONSIDERANDO o Parecer Técnico recebido através do ofício nº 024/2020

de Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Recursos hídricos do
Município de Jaguarari;
CONSIDERANDO que o longo período de Estiagem que vem assolando todo
o Território Municipal, implicando em perdas na agricultura, pecuária e abastecimento,
agravendo ainda mais os problemas sociais e econômicos, gerando ao município e a

Administração municipal a necessidade de adotar medidas emergenciais que minimizam tais

problemas, inclusive pela falta de água potável nas comunidades;
CONSIDERANDO,ainda , que diversas localidades, a situação se torna mais

grave por se tratar de regiões semiáridas, e, também por não possuir poços tubulares para
abastecimento de água, até mesmo para os animais de pequeno, médio e grande porte;

CONSIDERANDO,

persistir a

situação

de

estiagem,

que

autorizou

a

Declaração de Emergência;
DECRETA:
Art. 10 Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias a declaração de

SITUAÇÃO DE EMERGENCIA provocada pela Seca— 1.4.1.2.0, conforme IN/MI/02/2016 e
previsto no Decreto 0201/2019 , publicado no Diário Oficial do Município de Jaguarari do dia
02 de setembro de 2019.

Praça Alfredo Viana, 02 Centro - Jaguarari-BA
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Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Jaguarari (BA), 19 de março de 2020.

EVERTONáf/ALHO ROCHA
Prefeito

Praça Alfredo Viana, 02 Centro - Jaguarari-BA

CNPJ: 13.988.316/0001-85
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DECRETO (Nº 118/2020)

PREFEITURA DE

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS

DECRETO Nº 0118, DE 24 DE MARÇO DE 2020.

DISPõE

SOBRE

REABERTURA

DE

AGÉNCIAS

BANCÁRIAS OFICIAIS PARA ATENDIMENTO
ESPECÍFICO Aos CIDADÃOS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE E/OU QUE NECESSITEM DE
SERVIÇOS ESSENCIAIS, TAIS COMO BOLSA
FAMÍLIA,

SEGURO

DESEMPREGO,

APOSENTADORIAS, SAQUES DO FGTS E DEMAIS
PROGRAMAS SOCIAIS.

O

PREFEITO

DO

MUNICÍPIO

DE

JAGUARARI,

Estado

da

Bahia,

no

uso

das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO as Medidas de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID—19), previstas no Decreto Municipal n.º
0116, de 21 de março de 2020, que, dentre outras, ordenou o fechamento das agências
bancárias, e lotéricas, permitindo, tão—somente, o serviço de caixas eletrônicos, com a
consequente higienização dos terminais;

CONSIDERANDO o teor do Ofício n.º 0016/2020/AG Jaguarari da Caixa Econômica
Federal, expondo, fundamentadamente, a necessidade de flexibilização do Decreto nº
(3116/2020, para permitir o atendimento presencial, em suas Agências Bancárias,
Correspondentes e Lotéricas, especialmente por atuar no pagamento de benefícios
sociais relevantes, instituídos pelo Governo Federal;

CONSIDERANDO que os Bancos Oficiais prestam serviços bancários diferenciados das
demais instituições financeiras, atendendo cidadãos em situação de vulnerabilidade,
grupos de risco de pandemia e/ou que necessitam de serviços essenciais, tais como
Bolsa Família, Seguro Desemprego, Aposentadorias, Saques do FGTS e demais
Programas Sociais;
CONSIDERANDO, ainda, o cenário nacional e as recentes medidas implementadas pelo
Governo Federal, que acarretarão na possibilidade de ampliação do acesso ao Bolsa
Família e da antecipação do 13º., medidas essas que necessitarão de atendimento
presencial e cadastramento dos beneficiários;
CONSIDERANDO que a reabertura das Agências Bancárias, Correspondentes e
Lotéricas é possível, desde que sejam mantidas e adotadas todas as regras de

Praça Alfredo Viana, 02 Centro - Jaguarari-BA
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prevenção do COVlD—19 e que atuem. exclusivamente, para o atendimento dos casos
excepcionais acima indicados;
DECRETA:
Art. lº.

Fica revogado o inciso II do art. lº. do Decreto Municipal n.º 0116, de 21 de

março de 2020, para o fim de possibilitar a reabertura das Agências Bancárias Oficiais,
Correspondentes e Lotéricas, pªrª ªªngimgnto internº g exglggivº de cidadãos em

situação de vulnerabilidade, grupos de risco de pandemia e/ou que necessitam de

serviços essenciais, tais como Bolsa Família, Seguro Desemprego, Aposentadorias,
Saques do FGTS e demais Programas Sociais;

Parágrafo único. Como medidas de diminuição de riscos de contaminação pelo novo
Coronavírus, deverá ser mantida uma distância entre os clientes de, no mínimo, um
metro na fila, preferencialmente, do lado de fora das Agências Bancárias Oficiais,
Correspondentes e Lotéricas, quando o tempo permitir, como área de espera, devendo,
e
também, tais estabelecimentos, adotar estratégias para diminuir o tempo de espera
s,
uso de equipamentos de proteção individual e higienização das mãos pelos funcionário
a cada atendimento, priorizando idosos e demais grupos de risco de contágio.
as demais
Art. 20. Ficam revogadas as disposições em contrário e mantidas todas
2020.
de
normas contidas no Decreto Municipal n.º 0116, de 21 de março

Gabinete do Prefeito, em 24 de março de 2020.

Everton Carvaiho Rocha

Prefeito do Município

”roça Alfredo Viana, 02 Centro - Jaguarari-BA
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DECRETO (Nº 120/2020)

PREFEIYURA Df

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS

DECRETO Nº 0120, DE 24 DE MARÇO DE 2020.

ESTABELECE
MEDIDAS
DE
UTILIZAÇÃO
TEMPORÁRIA DAS FEIRAS LIVRES NA SEDE DO
MUNICÍPIO DE JAGUARARI E NOS DISTRITOS DE
PILAR, GAMELEIRA, SANTA ROSA E JUACEMA,
NOS DIAS DE MAIOR FLUXO DE PESSOAS,
VISANDO A PREVENÇÃO DO CONTÁGIO PELO
NO vo CORONA VI'Rus (COVID-19).

O

PREFEITO

DO

MUNICÍPIO

DE

JAGUARARI,

Estado

da

Bahia,

no

uso

das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
CONSIDERANDO as Medidas de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da
infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID—19), previstas no Decreto Municipal n.º

0116, de 21 de março de 2020, que, dentre outras, proibiu a realização de feiras livres
no Município de Jaguarari aos sábados, mantendo as demais determinações da Portaria
n.º 004, de 20 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Município do mesmo
dia;

CONSIDERANDO que a intenção do Decreto n.º 011612020 foi o de diminuir o fluxo de
pessoas nas feiras livres de Jaguarari no seu dia de maior concentração. diluindo, por
conseguinte, a movimentação de consumidores nos demais dias da semana;
CONSIDERANDO que a Sede do Município de Jaguarari e seus Distritos possuem
diferentes dias da semana de maior circulação de pessoas nas respectivas Feiras Livres
e que o Decreto n.º 0116/2020 não atingiu, totalmente. o seu objeto, no sentido de

estabelecer medidas de prevenção do Coronavírus

(COVID—19), que evitem a

aglomeração de pessoas e transmissão desta doença;
DECRETA:

Art. 10. Fica proibida a realização de feiras livres no Município de Jaguarari, nos
seguintes locais e dias da semana: a) Sede do Município aos sábados; b) Distrito de
Pilar às quintas-feiras; o) Distrito de Gameleira às quintas-feiras; d) Distrito de Santa
Rosa às quartas—feiras; e) Distrito de Juacema aos Domingos, mantendo todas as

demais determinações da Portaria n.º 004, de 20 de março de 2020, publicada

no

Diário Oficial do Município do mesmo dia;

Praça Alfredo Viana, 02 Centro - Jaguarari-BA
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Art. zº. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 24 de março de 2020.

ÉM
Everton Carvalho Rocha

Prefeito do Município

Praça Alfredo Viana, 02 Centro - Jaguarari-BA
CNPJ: 13988316/0001-85
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DECRETO DE PESSOAL (Nº 107/2020)

PREFEVYURA DE

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS

DECRETO DE NOMEAÇÃO nº 114, de 19 de mªrço de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JAGUARARI, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e
de conformidade com a Lei Orgânica do Município e suas alterações posteriores,

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR o senhor , JOSEANO DAMASCENO DOS SANTOS. portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº 1005691703 SSP/BA. CPF 815.429.505—97 , lotado na Secretaria Municipal de

Saúde , para exercer a função comissionada de Coordenador Pedagógico Ii, da Escola Municipal
João Ferreira Matos, do Municipio de Jaguarari, Bahia.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo à 02 de março

de 2020, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique—se e cumpra-se o presente ato.

GABINETE DO PREFEITO, em 19 de março de 2020.

EVERTON CARVALHO ROCHA

Prefeito

Proço Alfredo Viana, 02 Centro - Jaguarari-BA
CNPJ: 13.988,316/0001-85
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
PORTARIA (Nº 001/2020)

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Pça. Alfredo Viana — nª. 02 « Centro — Jaguarari — BA
CNPJ 13.988316/0001—85

Portaria SEDES nº 001, de 23 de março de 2020
“Regulamenta

no

âmbito

da

Secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento Social do Municipio de Jaguarari, as
medidas

complementares

emergência

de

para

saúde

o

pública

enfrentamento
de

da

importância

internacional, decorrente do coronavírus (COVID-19) e dá
outras providencias”

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Jaguarari, Estado da
Bahia, no uso de suas competências e em consonância com as determinações detinidas no
Decreto Municipal nº 100 de 17 de março de 2020 e nas Portarias nº 003 e 004 de 20 de março
de 2020. editadas pelo Gabinete do Prefeito em conjunto com a Secretaria de Administração e

Planejamento do Município e, ainda, com o Decretos Municipal nº 0115 de 20 de março de
2020 e Decreto Municipal nº 0116 de 21 de março de 2020.
Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 356, 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 que dentre as medidas regulamentadas pela Portaria MS nº 356/2020, está
prevista no seu art. 3ª a medida de isolamento que objetiva a separação de pessoas

sintomáticas ou assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a
propagação da infecção e transmissão local;
Considerando o art. 20 do Decreto Municipal nº 100, de 17 de março de 2020, onde estabelece
que caberá aos Secretários e Dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública Municipal Direta e Indireta assegurar a preservação e funcionamento dos serviços

considerados essenciais ou estratégicos;
Considerando o art. 4º do Decreto 0116 de 21 de março de 2020, que caracteriza a Secretaria
de Desenvolvimento Social como serviço essencial;

Considerando as orientações do Conselho Regional de Serviço Social da Bahia— CRESS 3ª
Região, sobre o exercício profissional diante da pandemia do coronavírus (COVlD-19);
Considerando a Nota Orientativa aos Profissionais de Psicologia e aos Gestores Públicos e à

Sociedade Civil Baiana, acerca do coronavírus (COVID-19);

[Z
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Pçav Alfredo Viana — nº. 02 - Centro— Jaguarari — BA
CNPJ 13.988.316/0001-85

Considerando a Portaria do Ministério da Cidadania nº 335, de 20 de março de 2020, que
estabelece medidas emergenciais na Gestão do Programa Bolsa Familia;
Considerando a Lei Municipal nº 973 de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre o Sistema Único
da Assistência Social do Município de Jaguarari.
RESOLVE:
Art. 1º - Regulamentar no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do
Município de Jaguarari, as medidas complementares para o enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVlD-19). a serem

adotadas pelos Serviços e Programas da Rede Municipal de Atendimento.
Art. 2º - Ficam estabelecidas as seguintes regras e medidas protetivas e preventivas para a
realização dos atendimentos na Rede Municipal de Atendimento vinculada à Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social. durante o período de combate à propagação do
coronavírus (COVID-19) no Município de Jaguarari, a fim de que sejam resguardadas a

integridade física de usuários e trabalhadores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social.
5 1º - Os Equipamentos Públicos que compõem a Rede Municipal de Atendimento vinculada à
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, funcionarão com equipe reduzida no horário
das 8:30hs às 14:00hs, conforme escala previamente definida. priorizando tão somente os

atendimentos individuais que se façam estritamente necessários no período de 30 dias,
podendo ser prorrogado por igual período de acordo com as normatizações Municipais.
5

2ª — Os

servidores efetivos e

ou

contratados lotados na

Secretaria

Municipal

de

Desenvolvimento Social e nos Programas e Serviços Socioassistenciais do Município que

tiverem idade acima de 60 anos e/ou gestantes deverão ser afastados do seu local de trabalho,
no período de 30 dias, podendo tal período ser prorrogado mediante nova normatização
Municipal, sem que ocorram perdas salariais.

5 3ª - Os demais servidores efetivos e ou contratados lotados na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e nos Programas e Serviços Socioassistenciais do Município que não
forem

escalados,

poderão trabalhar

com

teletrabalho

temporário,

desde

que

tenham

infraestrutura tecnológica e de comunicação adequada para manter as atividades fora do
ambiente de trabalho, evitando-se quantitativo de pessoal desnecessário nos Setores.

5 4ª - Ficam suspensas todas as visitas dos Serviços e Programas da Política Municipal de
Assistência Social de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Éial e
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Pça. Alfredo Viana —- nº. 02 — Centro - Jaguarari — BA

CNPJ 13.988316/0001—85

ofertados na Sede da Secretaria, nos CRAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, Programa Bolsa Família, Programa BPC na Escola e Programa Criança Feliz, exceto
aquelas realizadas às famílias que após passarem por análise técnica dos Profissionais de
Saúde, caracterize risco a vida dos usuários da Política Pública de Assistência Social.
5 5“ - Ficam suspensas por tempo indeterminado todas as atividades e encontros em grupos
de idosos, crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
no âmbito do Sistema Único de Assistência Social- SUAS.
5 6ª - Serão disponibilizados e anxados nos CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e na Sede da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social o número de telefone (74) 99997-0437 que
deve ser utilizado para agendamentos e informações referentes aos Serviços e Programas
vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, observando o horário de
atendimento, disposto no 5 1º do art.2º desta Portaria.

& 7ª - O Conselho Tutelar funcionará em forma de Plantão Telefônico, através do número (74)
99994-9343 para atender as necessidades de risco social e/ou violação de direitos de Crianças
e Adolescentes.

5 8ª - Os órgãos de defesa de direitos receberão as listas de plantões com o telefone e demais
contatos a serem notificados quando necessário.

5 9ª - Os atendimentos no âmbito da Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família e
Cadastro Único do Governo Federal se darão apenas nos casos prioritários de bloqueio de

benefícios e cancelamentos inferior a 120 (cento e vinte) dias, ficando facultadas as ações de
acompanhamento das condicionalidades do Programa, sem que ocorram as medidas de

bloqueio das famílias sem informações de acompanhamento das Condicionalidades do
Programa Bolsa Família, de acordo com o inciso VI da Portaria do Ministério da Cidadania n0

335 de 20 de março de 2020. Sendo preservado o atendimento nos casos de cadastros
desatualizados há mais de 02 anos, respeitando as regras de atendimento normatizadas por
esta Portaria,
Art. 3º - Ficam interrompidas as atividades grupais e das visitas domiciliares e institucionais do

Serviço de Acolhimento Institucional na modalidade de Casa Lar para Crianças e Adolescentes.
priorizando tão somente os atendimentos individuais que se façam estritamente necessário,

ficando ainda, suspensas as seguintes ações do Serviço de Acolhimento Institucional na
modalidade de Casa Lar, por 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período:
!.
II.

As atividades externas (esportes e passeios);
As visitas por partes dos familiares, e;
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Pça. Alfredo Viana — nº. 02 — Centro -— Jaguarari — BA
CNPJ 13.988.316/0001—85

III.

As visitas de outras instituições ao Serviço de Acolhimento Institucional.

5 1º- As equipes do Serviço de Acolhimento Institucional quando em atividade na Casa Lar,
deverão orientar aos acolhidos a seguirem as normas de higienização previamente orientadas,

conforme o recomendado pela Organização Mundial de Saúde (Lavar as mãos; depois de
tossir ou espirar; depois de usar banheiro; antes das refeições; quando estiverem visivelmente
sujas e fazer uso álcool em gel 70%).

& 2º- Os novos casos de acolhimento que surgirem no período, deverão observar todas as
regras

de

segurança

adotadas

pelo

Município,

seguindo

os

protocolos

preventivos

determinados para todos os casos, podendo o acolhido ser atendido em quarto separado, se
for o caso, até a realização dos testes necessários pela Rede Municipal de Saúde, conforme as
regras vigentes.
Art. 4“ - Fica assegurado a concessão dos Benefícios Eventuais da Política Municipal de
Assistência Social que constituem-se provisão suplementar e provisória de assistência social

para garantir meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo, com o objetivo de
assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia familiar e pessoal que serão prestados

às famílias em virtude de desastre ou calamidade pública, conforme os artigos 40 e 41 da Lei
Municipal nº 973 de 30 de abril de 2018, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência
Social do Município.
Art. 5“ - Fica suspensa a distribuição de Peixes durante a Semana Santa, conforme prevê o
art. 1º da Lei Municipal nº 0957 de 23 de março de 2017, em função de inviabilidade técnica
para o cumprimento do quanto estabelece o art. 4º da mesma Lei no período de isolamento
social, devendo o Executivo Municipal disciplinar a normatização das previsões orçamentárias

e financeiras para reforço da concessão dos Benefícios Eventuais da Política Municipal de
Assistência Social. previstos no Capítulo V da Lei Municipal nº 973 de 30 de abril de 2018, que
dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do Município, no que trata dos Benefícios
Eventuais,
Art. Gº — Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário. Registre—se e Publique—se.

Jaguarari BA; 23 de março de 2020.

%Ricardo Augâto Rodnªgueª de Souza
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