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DECRETO (Nº 09/2020)

DECRETO Nº 09 DE 06 DE MARÇO DE 2020.

“DISPÕE
EM

SOBRE

COMISSÃO

EXONERAÇÃO
DE

DIRETOR

DO

ESCOLAR

CARGO
E

DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e pertinentes,

DECRETA:

Art.1º. – Fica Exonerado o Sr. REGIVALDO ARAÚJO SOUZA do Cargo em Comissão
de Diretor Escolar Nível B, da Escola Dr. Carlos Carvalho, da Estrutura Administrativa
do Município, na Secretaria de Educação.
Art.2º- Este Decreto tem efeito retroativo à dois de março de 2020.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, em 06 de março de 2020.

George Vieira Gois
Prefeito Municipal
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DECRETO (Nº 10/2020)

DECRETO Nº. 10 DE 10 DE MARÇO DE 2020.

“Dispõe sobre a concessão do Benefício de
Aposentadoria por Idade e tempo de
contribuição da servidora
Rita Célia
Nascimento
de
Deus
e
dá
outras
providências”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, com base e em consonância com a Lei Orgânica do Município, a
Constituição Federal de 1988, e demais comandos normativos aplicáveis à matéria
vertente,

DECRETA:
Art. 1º - Fica concedido o benefício de Aposentadoria por Idade e Tempo de
Contribuição, com proventos integrais, à servidora efetiva Rita Célia Nascimento de
Deus, CPF: 332.618.575-87, conforme fundamentação legal nos termos do Processo
nº13/2020, tombado na CAPASERVIS, para todos os fins de direito.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revoga-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, EM 10 DE MARÇO DE 2020.

George Vieira Gois
Prefeito
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DECRETO (Nº 11/2020)

DECRETO Nº 011 DE 11 DE MARÇO DE 2020.

“DISPÕE
EM

SOBRE NOMEAÇÃO

COMISSÃO

DE

DIRETOR

PARA O
ESCOLAR

CARGO
E

DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e pertinentes,

DECRETA:

Art.1º. – Fica NOMEADO o Sr. SILVIO BISPO DOS SANTOS, para o Cargo em
Comissão de Diretor Escolar Nível B, da Escola Dr. Carlos Carvalho, da Estrutura
Administrativa do Município, na Secretaria de Educação.
Art.2º- Este Decreto tem efeito retroativo à dois de março de 2020.
Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO, em 11 de março de 2020.

George Vieira Gois
Prefeito Municipal
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DECRETO (Nº 12/2020)

DECRETO Nº12, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

“Dispõe
prevenção

sobre
e

as

medidas

controle

temporárias

de

para enfrentamento

do

COVID-19 no âmbito do Município de Sapeaçu”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAPEAÇU, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o quanto disposto na Lei nº
13.979/2020 e na Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020,

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional
(ESPII) pela Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavirus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 04 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 o alerta emitido pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia (CREMEB)
e Organização Mundial de Saúde (OMS), quanto a necessidade de preparação dos serviços para
possível recepção de número alto de pacientes com insuficiência respiratória aguda grave
decorrente do novo coronavirus (COVID-19), bem como quanto a eminente tensão e sobrecarga
das unidades de saúde para atendimento dos casos suspeitos, com prejuízos da disponibilidade de
leitos de Medicina Crítica, equipamentos, materiais de proteção individual (EPIs), fármacos
específicos e outros insumos.
CONSIDERANDO a necessidade urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de
riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença,
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D E C R E T A:
Art. 1º - Os órgãos da Administração Pública Municipal deverão adotar as medidas para
prevenção e controle da transmissão do SARS CoV2 (novo coronavirus);
Art. 2º - Ficam suspensas as atividades dos Órgãos Públicos Municipais, à exceção da Secretaria
de Administração, que funcionará internamente, e da Secretaria de Saúde;
Art. 3º - A Secretaria de Assistência e Integração Social deverá exercer as suas atividades
internamente, exceto com relação ao Programa Bolsa Família, para os casos de bloqueios,
cancelamentos e atualizações com mais de dois anos;
§ 1º - Ficam suspensas, também, todas as atividades dos Serviços de Convivência – CRAS -,
permanecendo, apenas, os serviços de PAIF (Serviços de Proteção e Atendimento Integral às
Famílias);
§ 2º - Fica reduzido em 50% o atendimento do Programa Primeira Infância- SUAS, nos
domicílios;
Art. 4º - Ficam suspensas, no âmbito do Município de Sapeaçu, as atividades educacionais da
Rede Municipal de Ensino, bem como da Rede Privada, que dependa de autorização de
funcionamento pelo Município, em todos os cursos, escolas, universidades e faculdades, pelo
prazo de 15 (quinze) dias, podendo este prazo ser modificado para mais ou menos, a depender da
transmissão da Infecção Humana pelo novo corona vírus (COVID-19) em âmbito local e regional.
§ 1º - A suspensão das atividades educacionais referidas no caput, no âmbito da rede pública
municipal, consistirá em antecipação das férias escolares previstas no calendário escolar como
Recesso Junino, entre os dias 22/06 a 06/07/2020.
§ 2º - A suspensão determinada no caput inclui o serviço de transporte de escolares, inclusive
universitário, o qual ficará suspenso pelo período de vigência deste Decreto.
Art. 5º - Fica suspensa, por prazo indeterminado, a concessão de férias e demais licenças, para os
servidores públicos municipais pertencentes aos seguintes órgãos e entidade:
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I - Gabinete do Prefeito;
II- Secretaria Municipal de Saúde – SMS;
III - Secretaria Municipal de Assistência e Integração Social
IV - Coordenadoria da Defesa Civil;
V – Secretaria de Administração e Serviços Públicos;
Art. 6º - Caberá aos Secretários e Dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública Municipal assegurar a preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais
ou estratégicos;
Art. 7º - 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;
Art. 8º - Por medida de prevenção, os eventos e atividades que envolvam aglomerações de
pessoas, mesmo que não necessitem de licenciamento dos órgãos públicos municipais, fica
determinado o cancelamento, adiamento ou suspensão, diante do cenário epidemiológico atual.
§ 1º - A determinação prevista no caput também é aplicável a atividades e eventos científico,
educacional, esportivos, academias, dentre outros, ressalvados os casos de extrema necessidade e
urgência.
§ 2º - A organizações religiosas deverão ser recomendadas as suspender as atividades de cunho
religioso com reunião de pessoas em número superior a 50 (cinquenta) pessoas, devendo em
reuniões de menor número de pessoas adotarem e comprovar o cumprimento dos protocolos
sanitários de prevenção e controle da transmissão.
§ 3º - Em casos de velórios, deverá ser observado o limite máximo de 50 (cinquenta) pessoas por
recinto reservados a cerimônias fúnebres.
Art. 10 - A adoção de outras medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a contaminação ou a
propagação do coronavirus deverá guardar proporcionalidade com a extensão da situação de
emergência.
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Art. 11 - Fica suspensa pelo prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja
mudança no cenário epidemiológico que justifique tal medida, com possibilidade de revisão a
qualquer tempo, a realização de eventos coletivos para público igual ou superior a 50 (cinquenta)
pessoas, realizados por órgãos ou entidades da Administração Pública, privados, com ou sem fins
lucrativos.
§ 1º - Ficam canceladas as autorizações já expedidas para eventos programados para ocorrerem no
período disciplinado neste Decreto.
§ 2º - Fica vedado, no âmbito do Município de Sapeaçu, o licenciamento de eventos, pelos órgãos
municipais, quando em desconformidade com as disposições deste Decreto.
§ 3º - Fica determinada paralisação de todos os processos administrativos que tenham por objeto a
obtenção de licença provisória para realização de eventos públicos ou privados no período em que
durar as medidas determinadas por este Decreto.
§ 4º - Caso seja reputado necessário e urgente a realização de evento para orientação sanitária,
inclusive destinado a comunidade médica e de profissionais de saúde, serão adotadas as medidas e
protocolos operacionais de prevenção, devendo a Secretaria Municipal de Saúde inspecionar o
ambiente de modo a minorar os riscos a participantes.
§ 5º - Deverá ser avaliada a substituição de eventos de que tratam o § 4º deste artigo, por vídeos
com orientações à comunidade acadêmica e dos profissionais de saúde da rede pública e privada.
Art. 12 - Recomenda-se que a população do Município de Sapeaçu em recente e/ou atual retorno
de viagens internacionais e/ou nacionais, em especial atenção para aquelas localidades com
transmissão sustentada do vírus, o cumprimento das seguintes medidas:
I.

Para as pessoas sem sintomas respiratórios, permanecer em isolamento domiciliar
(autoisolamento) por 07 dias;

II.

Para pessoas com sintomas respiratórios leves, ligar para Vigilância Epidemiológica
Municipal a fim de ser orientado sobre providências mais específicas através do telefone
(75) 3627-2218.

III.

No surgimento de febre, associada a sintomas respiratórios intensos, a exemplo de tosse e
dificuldade de respirar, buscar atendimento em unidades de urgência e emergência;
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Art. 13 - Os órgãos da Administração Pública e os estabelecimentos privados deverão determinar
o aumento da frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos, portas, maçanetas e móveis dos
ambientes comuns, além de providenciar a disponibilização de álcool em gel nas áreas de
circulação.
Parágrafo Único – Os bares e restaurantes deverão observar, sempre que possível, na organização
de suas mesas, a distância mínima de 2 (dois) metros entre elas, bem como adotar os protocolos
sanitários de prevenção e controle de transmissão, os quais deverão ser fiscalizados pela
Vigilância Sanitária.
Art. 14 - Os profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde, no âmbito do
Município de Sapeaçu, da Rede Pública e Privada, credenciada ou conveniada, ficam notificados a
cumprir as recomendações e os protocolos do Manejo Clínico e Tratamento do Novo Coronavírus
(2019-nCoV), elaborado pelo Ministério da Saúde e adotados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 15 - Os laboratórios deverão informar imediatamente à Vigilância Epidemiológica Municipal
quaisquer casos de COVID 19 que porventura tenham conhecimento através dos telefones (75)
3627-2218/2136.
Art. 16 - Fica reconhecida a hipótese de dispensa de licitação para a aquisição emergencial de
medicamentos, insumos para usuários do Sistema Único de Saúde e equipamentos de proteção
individual necessários para servidores públicos municipais diretamente envolvidos na promoção
das medidas de prevenção e controle da transmissão do SARS CoV2 (novo coronavírus),
considerado o disposto no art. 4º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, combinado
com o Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.
§ 1º - 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 - Todas as contratações ou aquisições realizadas com base na Lei Federal nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020 e neste Decreto, que envolvam recursos decorrentes de transferências
voluntárias, serão obrigatoriamente por cotação eletrônica.
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§ 3º - Excepcionalmente e apenas nos casos de aquisições realizadas com recurso próprios do
Fundo Municipal de Saúde ou recursos ordinários do Tesouro Municipal, poderão ser adotadas as
formalidades dos art. 24 e 26, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.
§ 4º - As contratações realizadas serão informadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no § 3º do art.
8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número do CNPJ, o
prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
§ 5º - Caberá a Secretaria Municipal de Saúde monitorar e garantir estoque estratégico de
medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual para os componentes da rede sob
gestão municipal.
Art. 17 - Para atendimento a idosos, crianças e à população assistida pelas Unidades Básicas de
Saúde diagnosticadas com comorbidades que as insira em grupo de pessoas vulneráveis,
considerada a situação de emergência em saúde poderão ser contratados médicos e outros
profissionais de saúde por tempo determinado para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público por prazo determinado para conter a disseminação da Infecção
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19) ou para atuar diretamente no atendimento dos
usuários do Sistema Único de Saúde, conforme dispõe a Lei Municipal e, por analogia, a Medida
Provisória nº 922, de 28 de fevereiro de 2020, que modifica a Lei Federal nº 8.745, de 09 de
dezembro de 1993.
Art. 18 - A Secretaria Municipal de Saúde deverá acompanhar e, caso necessário, intensificar
campanhas de conscientização quanto às medidas de higiene necessárias para conter a
disseminação da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).
Art. 19 - O não cumprimento das medidas estabelecidas no presente Decreto será caracterizado
como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis,
inclusive, no que couber, cassação de licença de funcionamento;
Art. 20 - Este Decreto entra em vigor na data sua publicação e produzirá efeitos enquanto perdurar
o estado de emergência em saúde causado pelo coronavirus.
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Gabinete do Prefeito Municipal de Sapeaçu, em 17 de março de 2020.

George Vieira Gois
Prefeito Municipal
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2020)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO
–DL-040-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições
legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para conhecimento de quem interessa
possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DL-040-2020, junto a empresa IP INDUSTRIA DE
PREMOLDADOS DE CIMENTO LTDA, Inscrita no CNPJ: 10.303.094/0001-21, no valor total de R$ 1.800,00 (Um
mil e oitocentos reais), cujo objeto é contratação de empresa qualificada para aquisição de 40 (quarenta)
manilhas pré-moldadas a serem utilizadas pela Secretaria de Infraestrutura deste Município, fulcro no Artigo 24,
Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 16 de março de 2020. Welington Santos da Silva – Presidente da
COPEL.

ÓRGÃO/SETOR: SECRETARIA DE SAÚDE
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONTRATAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2020)

Prefeitura Municipal de Sapeaçu – Estado da Bahia - Aviso de Contratação – DISPENSA DE LICITAÇÃO –
DL-039-2020 - CONTRATO N° 062-2020. O presidente da COPEL – Comissão Permanente de Licitações, no
uso de suas atribuições legais, outorgadas através do Decreto Municipal 10/2019, torna público, para
conhecimento de quem interessa possa, que firmou contrato de DISPENSA DE LICITAÇÃO de Nº DL-039-2020
junto ao profissional Dailson Bastos de Jesus, Inscrita no CPF sob o nº 988.033.365-91, no valor de R$ 1.440,00
(Um mil quatrocentos e quarenta reais), cujo objeto trata-se de contratação de profissional para prestação de
serviços de lavagem de veículos da frota das Secretarias Municipais de Infraestrutura, Educação, Saúde e
Assistência Social. Fulcro no Artigo 24, Inciso II, da Lei nº 8.666/93. Sapeaçu - Bahia, 13 de Março de 2020.
Wellington Santos da Silva – Presidente da COPEL.
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