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ÓRGÃO/SETOR: CHEFIA DE GABINETE
CATEGORIA: ATOS OFICIAIS
DECRETO (Nº 0157/2020)

PREIEITURA DE

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS

DECRETO Nº 0157, DE 24 DE ABRIL DE 2020.

DISPõE SOBRE A MANUTENÇÃO DAS RESTRIçõEs

DE
FUNCIONAMENTO
DAs
CLÍNICIAS
ODONTOLÓGICAS
E
CONSULTÓRIOS
DE
ODONTOLOGIA E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
OBRIGATÓRIAS DE PREVENÇÃO E COMBA TE Ao
Novo CORONAVÍRUS (covm 19) E DÁ OUTRAS
PROVIDÉNCIAS.

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 que o Decreto Municipal n.º 0156, de 23 de abril de 2020
autorizou a reabertura de parte dos estabelecimentos comerciais e de serviços de
Jaguarari, sem mencionar as clínicas odontológicas e consultórios de odontologia;
CONSIDERANDO que os profissionais de saúde bucal realizam procedimentos
que aumentam a probabilidade de contaminação cruzada pelo novo Coronavírus,
não apenas por força da proximidade com o paciente, como também pelo uso de
aparelhos com aerossóis, que espalham gotículas de salivas e sangue o tempo

todo, em um raio de até dois metros, e partículas que ficam suspensas por até
nove horas e permanência em superfícies por até cinco dias, num enorme perigo
de transmissão e disseminação da doença;
CONSIDERANDO que o Município de Jaguarari, em atenção às normas
sanitárias e epidemiológicas, baixadas pela ANVISA e com o apoio do Conselho
Federal de Odontologia (CFO), da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) e
da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), só vêm permitindo a

abertura

das

Clínicas

Odontológicas

e

Consultórios

de

Odontologia

para

atendimento de pacientes em situações de emergência ou urgência, excluindo os
casos eletivos;
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CONSIDERANDO que, mesmo com as normas sanitárias, epidemiológicas e de
saúde, de natureza obrigatória e que independem de qualquer outra
regulamentação municipal para a sua validade, algumas clínicas odontológicas e
consultórios de odontologia, de forma indevida, insistem em querer manter a
abertura dos seus estabelecimentos, sob a absurda alegação de não haver
previsão específica no Decreto n. º 0156, de 23 de abril de 2020 sobre a sua
atuação;

CONSIDERANDO a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n.º 04/2020,

GT

ANVISA de Odontologia COVID—19, Conselho Federal de Odontologia (CFO),
Associação Brasileira de Odontologia (ABO) e Associação de Medicina Intensiva
atualizada em 31.03.2020, que trata sobre medidas de
Brasileira (AMIB),
prevenção e controle que devem ser adotadas durante a Assistência aos casos
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (SARS-COV-Z) ;

DECRETA:
Art. Iº. Ficam MANTIDAS, no âmbito municipal, as restrições de funcionamento
das Clínicas Odontológicas & Consultórios de Odontologia, pelo período de 11
(onze) dias, contados do dia 24 de abril de 2020 (sexta—feira) até o dia 04 de
ra
"
ri
n
n
maio de 2020 (segunda-feira), c m

WWW
Magia, excluídos os casos eletivos.

Art. 2º. Para fins do presente Decreto e de acordo com o Conselho Federal de
Odontologia,

considera-se:

I - EMERGENCIA:
saber:

Situações que potencializam o risco de morte ao paciente, a

a) Sangramentos não controlados;

b) Celulite ou infecções bacterianas difusas, com aumento de volume (edema) de
localização intra-oral ou extra-oral, e potencial risco de comprometimento da via
aérea dos pacientes;

c) Traumatismo envolvendo os ossos da face, com potencial comprometimento
da via aérea do paciente.
II - URGENCIA: Situações que determinam prioridade para o atendimento, mas
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não potencializam o risco de morte ao paciente, a saber:
a) Dor odontológica aguda, decorrente de inflamações da polpa — Pulpite;
b) Pericoronarite ou dor relacionada a
terceiros molares retidos;

processos infecciosos envolvendo os

c) Alveolite pós-operatória, controle ou aplicação medicamentosa local;
d) Remoção de suturas;
e) Abscessos (dentário ou periodontal) ou infecção bacteriana, resultando em dor
localizada e edema;

f) Fratura de dente, resultando em dor ou causando trauma do tecido mole
bucan

9) Tratamento odontológico necessário prévio à procedimento médico crítico;
h) Cimentação ou fixação de coroas ou próteses fixas se a restauração provisória
ou definitiva estiver solta, perdida, quebrada ou estiver causando dor e/ou
inflamação gengival;
i) Biópsia de alterações anormais dos tecidos bucais;

j) Ajuste ou reparo de próteses removiveis que estejam causando dor ou com a
função mastigatória comprometida;
!) Finalização ou troca para medicação intracanal com hidróxido de cálcio e
selamento eficaz com material resistente à mastigação para tratamentos
endodônticos já iniciados, evitando dessa forma que o prognóstico seja
desfavorável;

m) Cáries extensas ou restaurações com problemas que estejam causando dor;
n) Necroses orais com dor e presença de secreção purulenta ;
o) Ajuste, troca ou remoção do arco ou dispositivo ortodôntico que estiver
ulcerando a mucosa bucal;
p) Mucosites orais com indicação de tratamento com laserterapia ;
q) Trauma dentário com avulsão ou luxação.
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III
PROCEDIMENTOS
NÃO
CLASSIFICADOS
COMO
URGENCIA
ODONTOLOGICA, SENDO CONSIDERADOS DE NATUREZA ELETIV :
a)Consulta

inicial

ou

periódica

ou de

manutenção,

incluindo radiografias de

rotina;

b) Profilaxias de rotina, ou procedimentos com finalidade preventiva;
c) Procedimentos ortodônticos não relacionados diretamente a dor, infecção ou

trauma;
d) Restauração de dentes incluindo tratamento de leões cariosas assintomáticas;
e) Procedimentos odontológicos com finalidade estética;

f) Cirurgias eletivas (exodontia de dentes e cirurgias periodontais assintomáticas,
implantodontia, ortognática e demais cirurgias que não estão relacionadas nas

urgências e emergências).
Art. 30. Seguindo as recomendações AMIB/CFO para enfrentamento da COVID 19 na Odontologia, ficam estabelecidas, como obrigatórias, as seguintes medidas
de prevenção e não transmissão e disseminação da doença, a saber:
1. Triagem de paciente para COVID-19:
1.1. Telefone ou presencial:

Apresenta sintomas gripais ou teve contato
apresentava?

próximo a alguma

pessoa

que

1.2. Presencial:
a) Aferir a temperatura corporal do paciente e acompanhante;
b) Deve-se monitorar a temperatura da equipe de saúde bucal;

c) A febre será definida para os pacientes que apresentarem a temperatura
acima de 37,8 ºC;

d) O paciente com suspeita de COVID—19 deve ser orientado a fazer isolamento
domiciliar imediatamente e a procurar serviço de saúde somente em caso de
agravamento dos sintomas;
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e) Evitar aglomeração de pacientes e acompanhantes na sala de espera, devendo
manter distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas, sendo permitido o
máximo de 04(quatro) pessoas dentro dos estabelecimentos.
2. Conduta para tratamento odontológico COVID-19:
a) Paciente sem suspeita para COVID-19 e tratamento eletivo: postergar o
atendimento até o fim da pandemia;
b) Paciente com suspeita para COVID-19 e tratamento eletivo: postergar
o tratamento odontológico até o fim da pandemia. O paciente com suspeita de
COVID-19 deve ser orientado a fazer isolamento domiciliar imediatamente e a
procurar serviço de saúde somente em caso de agravamento dos sintomas.

O) Paciente sem suspeita para COVID-19 e tratamento de urgência /
emergência: o tratamento odontológico deve ser realizado com precaução
padrão e adicionais para toda a equipe. Se forem necessárias suturas realiza-las
com material absorvível. Fazer desinfecção da cadeira odontológica e periféricos
ao fim de cada atendimento no consultório odontológico. Descartes de EPI e
materiais infectantes no lixo apropriado. Lavagem de mãos. Realizar o suporte
necessário após o atendimento de urgência / emergência via telefone, de forma
evitar contato com o paciente;

d) Paciente com suspeita para COVID-19 e tratamento de urgência /
emergência: o tratamento odontológico deve ser realizado com precaução
padrão e adicionais para toda a equipe. Se forem necessárias suturas realizá-las
com material absorvível. Fazer desinfecção terminal ao fim de cada atendimento
no consultório odontológico. Descartes de EPI e materiais infectantes devem ser
feitos em lixo apropriado. Realizar o suporte necessário após o atendimento de
urgência / emergência via telefone, de forma evitar contato com o paciente. O
paciente com suspeita de COVID-19 deve ser colocado imediatamente em
isolamento domiciliar. O cirurgião-dentista ciente deve orientá-lo a procurar
serviço de saúde somente em caso de agravamento dos sintomas.

Parágrafo Primeiro: As portas das clínicas odontológicas e consultório de
odontologia deverão ser mantidas fechadas, disponibilizando números telefônicos
para contato e atendimento específico, oportunidade em que poderá ser
parcialmente aberta para este fim, voltando a ser fechada logo a seguir;
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Parágrafo Segundo. Deverão
ser
higienizadas, com álcool 70%, todas as
superficies de contato do estabelecimento, tais como cadeiras, espelhos,

armários, gavetas, mesas, etcc...;
Parágrafo Terceiro. Todos os profissionais que atuam nos estabelecimentos e

clientes deverão lavar as mãos e higienizá-Ias com álcool 70%, sendo, também,
obrigatório e autorizado uso de máscaras protetoras caseiras por todos aqueles
que estiverem na espera do atendimento;
Parágrafo Quarto. Deverá ser seguida, com rigor, de forma obrigatória e como
se aqui estivessem transcritas, a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA n.º
GT ANVISA de Odontologia COVID-19, Conselho Federal de
04/2020,
Odontologia (CFO), Associação Brasileira de Odontologia (ABO) e Associação de
trata
atualizada em 31.03.2020, que
Medicina Intensiva Brasileira (AMIB),
sobre medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a
Assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo

Coronavírus (SARS—COV—Z) ;
Art. 40. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos
enquanto perdurar o estado de emergência em saúde causado pelo
novo Coronavírus.
Art. Sº. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 24 de abril de 2020.

Everton Cªrvalho Rocha

Prefeito do Município
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DECRETO Nº 0158, DE 24 DE ABRIL DE 2020.

PRORROGA O PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AULAS
NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E
E
MEDIDAS
ESTABELECENDO
PRIVADA,
ORIENTAçõES AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES
INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL DIRETA E INDIRETA DE PREVENÇÃO E
NOVO
PELO
CONTÁGIO
AO
COMBATE
CORONAVI'RUS (COVID - 19) E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

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 as Medidas de Emergência em Saúde Pública, em decorrência
da infecção humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), previstas no Decreto
Municipal nº 0100, de 17 de março de 2020, devidamente prorrogado pelo
Decreto n. 0147, de 15 de abril de 2020, expiraram no dia 21 de abril de 2020
(terça-feira);

CONSIDERANDO a necessidade de proteger, evitar as aglomerações e risco de
contaminação e transmissão da COVID — 19 das crianças, jovens e adultos que
frequentam as redes escolares de ensino municipal e privado;

CONSIDERANDO que perdura o estado de calamidade em saúde pública
causado pelo Novo Coronavírus;
DECRETA:

Art. 10. 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 Direta e Indireta da
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Prefeitura Municipal de Jaguarari/BA, além da população em geral.

Art. zº. Fica PRORROGADO, no âmbito do Municipio de Jaguarari/BA, o prazo
de suspensão das aulas nas escolas da rede municipal de ensino e privadas, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia 22 de abril de 2020.
Parágrafo Único: Os colégios estaduais deverão seguir decreto próprio do
Governo do Estado da Bahia.

Art. 3º. Ficam canceladas todas as viagens de servidores da Prefeitura Municipal
de Jaguarari/BA para cidades onde haja casos comunitários ou locais do COVID19;

Art. 4º. Todas as reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores
oriundos de cidades onde haja casos comunitários ou locais do COVIDE-19
somente poderá ser realizada por meio de videoconferência;
Art. Sº. Ficam suspensas reuniões institucionais no âmbito da Administração
Pública Direta e Indireta de Jaguarari/BA, salvo para atender assunto de
excepcional interesse público;
Art. 6º. Os servidores com idade superior a 60 anos e que seja detentor de
doença crônica que implica em maior risco de morbimortalidade relacionada ao
COVID-19, mediante comprovação da enfermidade, poderá exercer suas funções
em sistema home office;
Art. 7º. Fica proibida a concessão de férias a profissionais de saúde, 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 a profissionais de saúde e que estejam em curso
poderão ser revogadas, devendo o profissional de saúde ser notificado a retornar
de imediato ao seu posto;

ao
Art. 80. Os servidores públicos que estiverem com sintomas inerentes
COVID—19 deverão ser periciados por equipes das Unidades Básicas de Saúde e
encaminhados a exercerem suas atividades em regime home office;

Parágrafo Único: Em caso de necessidade de isolamento, a ser decidido pela
Secretaria Municipal de Saúde ou por determinação do Ministério da Saúde, de
que trata o caput deste artigo, a passagem servirá de instrumento para abono

Praça Alfredo Viana, 02 Centro - Jaguarari-BA

J/

CNPJ: 13.988316/0001-85

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

Sexta-feira
24 de abril de 2020
Ano II • Edição Nº 249

-10Prefeitura Municipal de Jaguarari - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

ª?.PREFEITURA DE

JAGUARARI
UMA CIDADE PARA TODOS

de faltas ao serviço público, acaso o cidadão tratado seja servidor público
municipal;

Art. 90. Recomenda-se que a população de Jaguarari em recente e/ou atual
retorno de viagens internacionais ou de São Paulo ou Rio de janeiro, em especial,
atenção para aquelas localidades com transmissão sustentadas do vírus, o
cumprimento das seguintes medidas:
I — Para as pessoas sem sintomas respiratórios, permanecer em isolamento
domiciliar (auto isolamento) por 07 (sete) dias;
11 — Para pessoas com sintomas respiratórios leves, deverá entrar com contato

com o Serviço Público de Saúde a fim de ser orientado sobre providências mais
eSpecíticas;
III — No surgimento de febre, associada a sintomas respiratórios intensos, a
exemplo de tosse e dificuldade de respirar, buscar atendimento nas unidades de

urgência e emergência.
Parágrafo Único: Nas hipóteses prevista nos incisos II e III deste artigo, a
medida de isolamento se estende para os contatos domiciliares e será suspensa
com o descarte laboratorial de caso ou ao término dos 14 (catorze) dias de
isolamento.
Art. 10. Os laboratórios públicos ou privados deverão informar imediatamente
ao Sistema de Vigilância em Saúde quaisquer casos positivos de COVID-19.
Art. 11. Todos os passageiros de ônibus oriundos de São Paulo, Rio de Janeiro
ou de outros locais que possuam casos comunitários ou locais do COVID-19,

deverão fornecer dados à equipe de Vigilância em Saúde desta Prefeitura, com a
finalidade de ser cadastrados para garantir monitoramento e prevenção;
Art. 12. As Unidades de Pronto Atendimento Municipais, durante o período de
vigência de emergência de Saúde deverão garantir o funcionamento dos serviços
de urgência e emergência, de forma interrupta e sem restrição de qualquer
natureza.
Art. 13. Ficam canceladas todas as consultas e procedimentos de cunho eletivos
que estão marcadas via Tratamento Fora do Domicílio, visto que, estas são
realizadas em cidades que já estão previamente cancelando seus atendimentos
Art. 14. Caberá aos Secretários e Dirigentes dos órgãos e entidades integrantes
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da Administração Pública Direta e Indireta assegurar a preservação
funcionamento dos serviços considerados essenciais ou estratégicos.

e

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data sua publicação, retroagindo-se os
seus efeitos ao dia 22 de abril de 2020 e produzirá consequências enquanto
perdurar o estado de calamidade pública em saúde, causado pelo coronavirus.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 24 de abril de 2020.

W
Everton Carvalho Rocha
Prefeito do Município
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CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (CONTRATO Nº 049/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 049/2020: Concorrência Pública nº 003/2019, Processo Administrativo nº.
259/2019. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Civil ou Arquitetura para reconstrução, remodelagem,
reforma das 8 (oito) unidades de ensino da rede pública municipal do Município de Jaguarari-BA – LOTE 1: MA2
CONSTRUÇÕES LTDA. EPP, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº. 07.063.840/0001-42. Valor Global: R$
2.555.890,76(dois milhões, quinhentos e cinquenta e cindo mil, oitocentos e noventa reais e setenta e seis
centavos). Data da assinatura: 02 de abril de 2020. Everton Carvalho Rocha – Prefeito de Jaguarari.

EXTRATO (CONTRATO Nº 050/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 050/2020: Concorrência Pública nº 003/2019, Processo Administrativo nº.
259/2019. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Civil ou Arquitetura para reconstrução, remodelagem,
reforma das 9 (nove) unidades de ensino da rede pública municipal do Município de Jaguarari-BA – LOTE 2:
PACIFIC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº. 02.163.462/0001-55. Valor
Global: R$ 3.466.664,44 (três milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e
quarenta e quatro centavos). Data da assinatura: 02 de abril de 2020. Everton Carvalho Rocha – Prefeito de
Jaguarari.

EXTRATO (CONTRATO Nº 051/2020)

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 051/2020: Concorrência Pública nº 003/2019, Processo Administrativo nº.
259/2019. Objeto: Contratação de Empresa de Engenharia Civil ou Arquitetura para reconstrução, remodelagem,
reforma das 20 (vinte) unidades de ensino da rede pública municipal do Município de Jaguarari-BA – LOTE 3:
ANDRÉA DE OLIVEIRA LIMA - EIRELI - EPP, cadastrada no CNPJ/MF sob o nº. 19.846.470/0001-07. Valor
Global: R$ 3.273.215,20 (três milhões, duzentos e setenta e três mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos).
Data da assinatura: 02 de abril de 2020. Everton Carvalho Rocha – Prefeito de Jaguarari.
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