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DECRETO MUNICIPAL N".94, de 18 de março de 2020.
Dispõe sobre as medidas temporárias e necessárias de
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19
(Coronavírus) no âmbito do município de Lençóis, Bahia a
dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS BAHIA, no uso das atribuições que
lhe conferem da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o disposto na Lei n°
13.979/2020, na Portaria MS/GM N° 356/2020 e na Portaria MS/GM n° 188/2020, e,
ainda.
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria n° 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV),
CONSIDERANDO a Portaria N° 356, DE 11 DE MARÇO DE 2020 que dispõe sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei n° 13.979/2020, que estabelece
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19)
CONSIDERANDO que O Ministério Público do Estado, no uso de suas atribuições,
emitiu recomendação para o Município tomar as providências necessárias para obstar a
propagação da infecção;
CONSIDERANDO o Decreto n° 19.529 de 16 de março de 2020 emitido pelo Governo
do Estado da Bahia;
CONSIDERANDO que o Município não deve medir esforços para amenizar as
consequências da pandemia, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em de
março de 2020, decorrente do coronavírus (2019-nCoV).
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DECRETA:
Art. 1°. Diante da existência/permanência de alteração intensa e grave das condições de
normalidade, provocada pelo coronavírus (2019-nCoV) atualmente chamado de SARS
CoV2 (novo coronavirus), que compromete a segurança e saúde das pessoas e serviços
públicos, fica decretada a situação de emergência pelo prazo de SESSENTA DIAS no
município de Lençóis, com medidas de enfrentamento da emergência e anormalidade na
saúde pública.
Art. 2°. Ficam, por conta do interesse público, suspensas, por tempo indeterminado, as
férias e licenças estatutárias dos servidores públicos municipais que atuam nos serviços
públicos de saúde.
Art. 3°. Para o enfrentamento da situação de emergência a que se refere o artigo 1° deste
Decreto, poderão ser adotadas as seguintes medidas, autorizadas pela lei 13.979/2020:
I - isolamento;
II - quarentena;
III - determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos;
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será
garantido o pagamento posterior de indenização justa.
VII - fechamento de empreendimentos privados e equipamentos públicos de uso comum
e coletivos.
§ 1°. Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:
- isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de
transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a
contaminação ou a propagação do coronavírus; e
II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação
das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de
transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível
contaminação ou a propagação do coronavirus.
§ 2. A requisição administrativa, a que se refere o inciso VI do caput deste artigo deverá
garantir ao particular o pagamento de justa indenização visando garantia de estoque dos
materiais de limpeza, insumos sanitários e hospitalares e medicamentos, cujas condições,
requisitos serão definidos em portaria do Secretário da Saúde.
§ 3°. A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a contaminação ou a
propagação do coronavirus deverá guardar proporcionalidade com a extensão da situação
de emergência.
Art. 4°. As pessoas com quadro de COV1D-19 (SARS CoV2) confirm
laboratorialmente ou por meio de quadro clínico-epidemiológico, nos termos defini os
pelo Ministério da Saúde, devem obrigatória e imediatamente permanecer em isolament
domiciliar mandatório, até liberação da equipe médica montada pelo Secretário de Sa
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Art. 5°. Em Funções das contaminações pelo SARS CoV2 na Bahia e com escopo de
evitar a propagação neste Município, ficam suspensas, por trinta dias, com
possibilidade revisão ou prorrogação se necessário:
I - Os eventos e atividades com a presença de público, ainda que previamente autorizados,
tais como: eventos desportivos, religiosos, shows, passeatas e afins;
II - As atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, serão suspensas
'por 15 dias, podendo ser prorrogadas por igual período, a serem compensadas nos dias
reservados para os recessos futuros e a compensação será disciplinada pela secretaria
municipal de educação.
III - Expediente de atendimento ao Público na Prefeitura Municipal, que funcionará com
expediente interno entre as 08:00 horas às 14:00 horas.
IV- Visitação em Parques, Balneários, dentre outros, sendo público ou privado.
§ 1°. O atendimento ao Público na prefeitura municipal poderá ser realizado via telefone
(75) 3334-1121, bem corno via eletrônica através de e-mail
gabinetelencoisba@gmail.com, comunicação eletrônica, videoconferência.
I — Ouvidoria Tel (75) 999547502;
II — Regulação — Regulacaolencois@gmail.com;
III - Viepelencois2020@gmail.com;
IV — Secretaria de Saúde: e-mail saudelencois@hotmail.com
Tel (75) 3334-1996;
V - Secretaria de Administração: e-mail secadmlencois@gmail.com
Tel (75) 3334-1121;
VI - Secretária de Assistência Social: e-masociallencoisba@hotmail.com
Tel (75) 3334-1265;
CRAS: Tel (75) 3334-1946;
VII — Secretaria de Turismo e Cultura: e-mail lencoisculturaeturismo@gmail.com
Tel (75) 3334-1378;
VIII - Secretaria de Educação: e-mail seceduclencois@gmail.com
Tel (75) 3334-1352;
IX— Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura: e-mail
meioambiente@lencois.ba.gov.br
Tel (75) 3334-1503;
X- Vigilância Sanitária — vigilanciasanitarialencois@gmail.com.
§ 2°. Os Servidores Públicos, com idade igual ou superior a 60 anos de idade, bem como
as gestantes e pessoas que, por condição peculiar de saúde, componham grupo de risco
elevado ou tenham doenças crônicas, deverão desempenhar suas atividades, na forma
possível, em casa - Home Office, sendo cada situação autorizada pelo secretário da
respectiva.
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§ 3°. A norma do § 2° não atinge os servidores da área médica, salvo decisão
fundamentada do secretário municipal de saúde.
§ 4". Além dos serviços de saúde, também não serão afetados pelas limitações deste
decreto, os serviços de limpeza dos prédios públicos e os serviços de limpeza pública,
guarda municipal, que terão funcionamento normal, com a adoção de medidas de higiene
e prevenção adequadas.
§ 5°. Também não ficam afetados pelas determinações deste decreto serviços externos
que não são de atendimento ao público ou de aglomeração de servidores, como é o caso,
por exemplo, de serviços da secretaria de obras para recuperação de estradas, serviços de
apoio ao funcionamento de outros serviços públicos e administrativos, serviços
emergenciais e etc.
§ 6°. As empresas terceirizadoras de mão de obra e serviços, ficam obrigadas a
implementarem medidas de controle, prevenção e proteção junto a seus funcionários,
atendendo aos fins deste decreto, principalmente em relação a medidas de higiene e de
ampla informação e orientação, fornecimento de Equipamento de Proteção Individual —
EPI para proteção do vírus, inclusive fornecendo álcool 70%, sendo que os secretários
municipais deverão adotar providência para que as empresas cumpra tais determinações.
Art. 6". Todos os órgãos e departamentos do Município devem implementar
procedimentos a seguir relacionados, com o propósito de garantir a higienização
adequada dos equipamentos de uso comum, a fim de conter a disseminação do
coronavírus transmissor da COV1 D-19:
I - proceder a limpeza, com produtos saneantes, em todas as superfícies que são tocadas
com frequência, intensificando os procedimentos de limpeza e desinfecção.
III - Os servidores que realizam a limpeza deverão usar Equipamento de Proteção
Individual - EPI, inclusive máscaras.
IV- Ampliar a quantidade dos locais para higienização das mãos com água corrente e
sabonete líquido e álcool gel 70% (setenta por cento).
Art. 7". Estabelecimentos comerciais de atendimento ao público, restaurantes e
supermercados e congêneres, deverão adotar medidas de higiene e de limitação de acesso
público para evitar perigo de contaminação
§ 1°. Os locais referidos no caput deverão disponibilizar locais de lavagem de mãos, com
sabonete líquido e/ou álcool gel 70% (setenta por cento), com livre a cesso e à vista dos
usuários.
§ 2°. Os bares, restaurantes, Hotéis e similares, 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. 8°. Nos termos do inciso IV do artigo 24 da Lei de licitações, fica reconhecida a
situação de emergência para a contratação direta para aquisição de medicamentos
insumos para usuários do Sistema Único de Saúde e equipamentos de proteção individual,
como mascaras, material de higienização e limpeza, como álcool 70%, sem liminar a isso,
e produtos necessários para servidores públicos municipais diretamente envolvidos na
promoção das medidas de prevenção e controle da transmissão do SARS CoV2 (nov
coronavírus) e para a higienização dos prédios e aparelhos de trabalho.
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Art. 9°. Fica criado Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19)
formado pelo Secretária de Saúde, Sra. Andiara Pereira Aguiar Araújo, enfermeira,
Gerpaula Pinheiro Conceição, Secretária de Administração Giovana Aguiar Alves de
Araújo, Médica, Julia Cordeiro Braga.
§ 1°. O Comitê fica responsável por avaliar e implementar as medidas que se mostrem
eficazes para o enfretamento da crise.
§ 2° O Comitê deverá reportar, IMEDIATAMENTE, as suspeitas de casos do
Coronavírus ao Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes), estruturado pelo
Governo do Estado da Bahia, através dos telefones (71) 3116-0039 / 99971-7704.
Art. 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação devendo vigorar por um
período de 60 (sessenta dias) dias, podendo se prorrogado.

Gabinete do Prefeito Municipal de L nçóis - BA, 18 de março de 2020.
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