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• Decreto Nº. 521, de 30 de Julho de 2020. - Dispõe sobre a prorrogação
do decreto nº 510/2020 que regulamenta as medidas temporárias de
prevenção e controle para enfrentamento do Covid-19 no âmbito do
Município de Barro Preto - BA.
• Decreto Nº.522, de 30 de Julho de 2020. - Dispõe sobre a prorrogação
do decreto nº 511/2020 que dispõe sobre medidas temporárias de
prevenção a contágio pelo Covid-19 (Novo Coronavírus) bares, igrejas,
templos religiosos, restaurantes e casas de eventos no âmbito do
município.
• Decreto Nº 523, de 30 de Julho de 2020. - Dispõe sobre a prorrogação
do decreto nº 506/2020, que dispõe sobre o "toque de recolher", como
medida de controle e prevenção para enfrentamento do Novo Coronavírus
(Covid-19) e dá outras providências.
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DECRE
ETO Nº. 521,
5
DE 30
3 DE JU
ULHO DE
E 2020.
Dispõe sobre a prrorrogação
o do Decre
eto nº 510/2020 que
e
regulam
menta as medidas temporária
t
as de pre
evenção e
controle
e para enfrrentamento
o do COV
VID-19 no âmbito do
o
município de Barro
o Preto - Ba.
B

A PREFEITA
P
A MUNICIP
PAL DE BARRO
B
PR
RETO, ES
STADO FE
EDERADO
O
DA BAHIA,
B
no uso de su
uas atribuiçções legais
s, em confformidadeccom o Art. 38, da Leii
Orgâ
ânica do Municípiode
M
e Barro Preto – LOM
MBP, tendo
o em vista o disposto
o na Lei nºº
13.9
979, de 6 de
d fevereirro de 2020
0 e na a Portaria MS
S/GM No. 3
356 de 11 de março
o
de 2020.
2

CON
NSIDERAN
NDO a Declaração de
d Emergê
ência em Saúde
S
Púb
blica de Im
mportância
a
Interrnacional (ESPII) pela Organiza
ação Mund
dial da Saú
úde em 30
0 de janeiro
o de 2020,
a da Infecçção Humana pelo no
em decorrênci
d
ovo corona
avírus (COV
VID-19);

CON
NSIDERAN
NDO a Porrtaria nº 18
88/GM/MS, de 4 de fevereiro
f
de 2020, qu
ue Declara
a
Eme
ergência em
m Saúde Pública
P
de Importânc
cia Naciona
al (ESPIN)), em deco
orrência da
a
Infeccção Huma
ana pelo novo corona
avírus (201
19-nCoV),

DEC
CRETA:

Art. 1º - Prorrroga-se a suspensão
s
o das ativid
dades edu
ucacionais--aulas das
s redes de
e
pal e Privvado, até15 de ago
osto de 2
2020, pod
dendo serr
ensino Público Municip
or maior pe
eríodo, caso haja mudança
m
do cenário epidemiológico que
e
prorrrogado po
justiffique tal medida, com
m possibilid
dade de re
evisão a qu
ualquer tem
mpo.
Art. 2º - Ficam
m prorroga
adas a susspensão das
d atividad
des do CR
RAS, que resulte na
a
d idososs e criança
as, bem como
c
o ate
endimento do Bolsa Família e
aglomeração dos
BPC
C, até 15 de
d agosto de 2020, podendo ser prorro
ogado por maior perííodo, caso
o
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Estado da Bahia
P
PREFEITU
RA MUNIC
CIPAL DE BARRO PRETO
P
Gabinete
e da Prefeiita
haja mudança do cenário
o epidemio
ológico que
e justifique
e tal medida, com pos
ssibilidade
e
de re
evisão a qu
ualquer tem
mpo.

Art. 3º – Ficam prorrrogadas a suspensão dos atendimentos do Posto de
e
aten
ndimento ao
a Cidadã
ão os serrviços de cadastro de RG, Título de Eleitor e
Rese
ervista, até
é 15de ag
gosto de 2020,
2
pode
endo ser prorrogado
p
o por maio
or período,
caso
o haja mu
udança do
o cenário epidemiológico que
e justifique tal med
dida, com
m
posssibilidade de
d revisão a qualquer tempo.

Art. 4º – Ficam prorro
ogadas a suspensão das ativvidades do program
ma PAA grama de Aquisição
o de Alime
entos, até 15 de ag
gosto de 2020, pod
dendo serr
Prog
prorrrogado po
or maior pe
eríodo, caso haja mudança
m
do cenário epidemiológico que
e
justiffique tal medida, com
m possibilid
dade de re
evisão a qu
ualquer tem
mpo.

Art. 5º - Ficam
m prorroga
adas a susspensão, pelo
p
prazo de mais 9
90 (noventta) dias, a
auto
orização pa
ara a realizzação de eventos
e
colletivos, que
e impliquem em aglo
omeraçõess
de pessoas
p
pa
ara público
o igual ou superior
s
a 10 (dez) pessoas,
p
re
ealizados por
p órgãoss
ou entidades
e
da Adminiistração Pública dire
eta, indiretta, privado
os, com ou
u sem finss
lucra
ativos, pod
dendo ser prorrogado
p
o por igual período, caso
c
haja m
mudança do
d cenário
o
epidemiológico
o que justifique tal medida,
m
co
om possib
bilidade de
e revisão a qualquerr
temp
po.

Art. 6º - Fica
F
deterrminado aos
a
órgão
os da Administraç
A
ção Pública e oss
ntos privad
dos o aum
mento da frequência
a de limpeza dos banheiros,
b
estabelecimen
ortas, ma
açanetas e móveis
s dos am
mbientes comuns, além de
e
corriimãos, po
provvidenciar a disponibiliização de álcool em gel nas áreas de circculação.

Art. 7º - Fica
am determ
minas que as Unidad
des de Prronto Aten
ndimento Municipais
M
s
(UPA
AS, PAs, 24hs),
2
dura
ante o perííodo de vig
gência da Emergênci
E
ia de Saúd
de (ESPII),
deve
erão garan
ntir o funcio
onamento dos serviç
ços de urgência e em
mergência, de forma
a
ininterrupta e sem
s
restriçção de qua
alquer natu
ureza;
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P
PREFEITU
RA MUNIC
CIPAL DE BARRO PRETO
P
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e da Prefeiita
Art. 8º - Ficam
m determin
nadas aos órgãos e entidades integrante
es da Adm
ministração
o
Públlica Municipal Dire
eta e Ind
direta que
e deverão
o organizzar campa
anhas de
e
consscientizaçã
ão dos riscos e dass medidas
s de preve
enção para
a enfrenta
amento da
a
eme
ergência de
d
saúde
e pública de importância internacion
nal decorrrente do
o
coro
onavírus (C
COVID-19), observad
das as info
ormações e diretrizess estabelecidas pelo
o
Minisstério da Saúde.
S

Art. 9º - Fica determinad
d
do que qua
alquer serv
vidor público que se enquadre em grupo
o
de risco
r
(idoso
os, gestan
ntes e pessoas com doenças crônicas p
pré-existen
ntes e que
e
tenh
ham recom
mendação médica
m
para tanto) deverá
d
passsar a exercer suas atividadess
laborais em regime
r
de teletraballho, ficand
do a cheffia imediatta respons
sável pela
a
adoçção das me
edidas neccessárias a viabilizaç
ção desta orientação
o
o.

Art. 10 - Reco
omenda-se que a pop
pulação Re
egional em
m recente e
e/ou atual retorno de
e
nacionais, em esp
pecial atenção para aquelass localida
ades com
m
viagens intern
transsmissão su
ustentada do vírus, o cumprime
ento das se
eguintes m
medidas:
I- Pa
ara as pesssoas sem sintomas respiratório
r
os, perman
necer em issolamento
o domiciliarr
(auto
o isolamen
nto) por 07 (sete) dias;
II- Para
P
pesso
oas com siintomas re
espiratórios
s leves, lig
gar Unidad
de de Saúd
de do seu
u
mun
nicípio;
III- No
N surgime
ento de feb
bre, assocciada a sintomas resspiratórios intensos, a exemplo
o
de to
osse e difiiculdade de respirar,, buscar atendimento
o nas unid
dades de urgência
u
e
eme
ergência. Nas
N
hipóte
eses previstas nos incisos II e III destta recomendação, a
med
dida de iso
olamento se
s estende
e para os contatos domiciliare
es e será suspensa
a
com o desca
arte labora
atorial do caso ou ao térmiino dos 1
14(catorze)) dias de
e
amento.
isola
Art. 11- Fica determinad
d
do que os la
aboratórios públicos ou privado
os deverão
o informar,,
diatamente
e, ao Siste
ema de Vigilância
V
Municipal
M
quaisquer casos po
ositivos de
e
imed
COV
VID19.

Art. 12 – Estã
ão suspen
nsos às in
nstituições religiosass a realiza
ação de cu
ultos, com
m
d pessoass.
aglomeração de
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CIPAL DE BARRO PRETO
P
Gabinete
e da Prefeiita
Art. 13 - Este Decreto entra
e
em vigor
v
na da
ata de sua
a publicaçã
ão, revoga
ando-se ass
dispo
osições em
m contrário
o.
REG
GISTRE-SE
E, PUBLIQ
QUE-SE E CUMPRA--SE.
GAB
BINETE DA
A PREFEIT
TA MUNIC
CIPAL DE BARRO PRETO - Ba
ahia, 30 de
e Julho de
e
2020
0.

ANA PAULA
A SILVA SIMÕES
S
SA
ANTOS
PREFE
EITA MUNICIPAL DE
E BARRO PRETO - B
BA
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº.522, DE 30 DE JULHO DE 2020.
“Dispõe sobre a prorrogação do
Decreto Nº 511/2020 que dispõe sobre
medidas temporárias de prevenção a
contágio
pelo
COVID-19
(novo
Coronavírus) bares,igrejas, templos
religiosos, restaurantes e casas de
eventos no âmbito do Município.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO, ESTADO FEDERADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, em conformidadecom o Art. 38, da Lei Orgânica
do Municípiode Barro Preto – LOMBP.

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, Ministério da Saúde,
que declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO ainda a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da
Saúde, 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) no Brasil;

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de
tratar-sedo estágio atual de uma Pandemia, orientando, destarte, que devem ser
evitados ao máximo contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem
como situações que potencializem o risco de contaminação;

CONSIDERANDO

que

o

COVID-19

em

humanos

pode

ser

transmitido

principalmente pelas gotículas respiratórias (tosses e espirros) e por contato (mãos e
objetos contaminados), afetando principalmente pessoas com baixa imunidade ou
idosos;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
Gabinete da Prefeita

CONSIDERANDO a indicação da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto à
necessidade da mudança de hábitos diários, tais como: evitar cumprimentar as
pessoas com as mão; manter uma distância de aproximadamente 01 (um) metro
entre as pessoas quando fora do ambiente domiciliar; evitar contato com pessoas
com sintomas respiratórios da supramencionada doença; evitar locais com
aglomerações humanas, permanecendo mais tempo em casa ou em locais abertos,
com ventilação ampla, entre outros;

CONSIDERANDO a ampla velocidade do supracitado vírus em gerar pacientes
graves, levando os sistemas de saúde a receber uma demanda muito acima de sua
capacidade de atendimento adequado;
DECRETA:

Art. 1º - Prorroga-se,até 15 de agosto de 2020, o Decreto Nº 511/2020,devendo
permanecer fechados todosos bares, restaurantes, casas de eventos, academias,
clubes sociais, e outros estabelecimentos com atividades congêneres e não
essenciais.
I – Os efeitos deste decreto terão ampla abrangência, integralmente, na zona urbana
e na zona rural, povoados e distritos.
Art. 2º - Continuarão suspensos, prorrogando-sepelo prazo de mais30 (trinta) dias,
os eventos que envolvam a modalidade de paredão, seja na zona urbana ou na
zona rural, povoados e distritos.
Art. 3º - Apenas os estabelecimentos fornecedores de produtos e serviços
essenciais,

SUPERMERCADOS,

FARMÁCIAS,

CLINICAS

MÉDICAS

E

ODONTOLÓGICAS E POSTOS DE GASOLINA, deverão funcionar normalmente,
sem qualquer restrição, salvo as restrições e cuidados necessários e recomendados
pelos órgãos de saúde relativo ao Coronavírus (COVID-19).
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Gabinete da Prefeita
I – O funcionamento desses estabelecimentos deverão levar em consideração a
garantia dos cuidados necessários em razão do Coronavírus (COVID-19),
preservando a integridade dos consumidores, bem como dos próprios colaboradores
do estabelecimento.
II – Tais estabelecimentos deverão a assegurar álcool gel e máscaras para os seus
colaboradores, garantir o ambiente constantemente higienizado, bem como
disponibilizar material de higienização para os usuários, além de estabelecer acesso
controlado dos mesmos, preservando a integridade física destes.
Art. 4º -O descumprimento das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo
COVID-19 (novo Coronavírus) previstas neste decreto, por parte dos referidos bares,
restaurantes,

casas

de

eventos,

academias,

clubes

sociais

e

outros

estabelecimentos com atividades congêneres e não essenciais, implicará no
seguinte:
I – Imediata interdição do estabelecimento;
II – O proprietário do estabelecimento e/ou organizador do evento, bem como o
eventual locador do imóvel estarão sujeitos a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
III – O Alvará de funcionamento dos estabelecimentos que descumprirem as
medidas temporárias de prevenção a contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus)
será, sumariamente, cancelado sem prejuízo da multa aplicada.
Art. 5º -Com relação aos eventos envolvendo paredão, a multa será dobrada,
implicando ainda na apreensão do veículo, cuja liberação do mesmo se dará
mediante o pagamento de mais uma taxa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
independente do resultado do processo administrativo em curso para se apurar a
responsabilidade do infrator, em razão da guarda do veículo por parte da
administração pública.
Art. 6º - Os responsáveis pelas igrejas e templos religiosos deverão realizar as
missas e cultos com 1/3 (um terço) dos fiéis,respeitando rigorosamente o protocolo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
Gabinete da Prefeita
de segurança do Ministério da Saúde e da OMS, bem como não ultrapassar o
quantitativo proposto de fiéis,considerando a dimensão de templos e igrejas,
assegurando os devidos cuidados, de evitar o contágio do Coronavírus (COVID-19).
A medida está garantida, desde que observadas algumas recomendações como uso
de máscara facial, obrigatória para ingresso e permanência nos templos e igrejas.
I –As igrejas ficam obrigadas a dispor de álcool em gel 70 %, oferecido no ingresso
dos fiéis e disponibilizado no interior dos templos e igrejas, em suas dependências
de livre acesso.
II – Distanciamento mínimo de 02 (dois)metros entre os presentes, inclusive quanto
a ocupação dos assentos,está em uma distância segura para evitar o contato físico.
III – Relativo aos membros religiosos mais vulneráveis à ovid-19, como pessoas com
doenças pré-existentes como diabetes, obesidade, cardíacas entre outras, é
aconselhável optar pela participação não presencial dos cultos e outras liturgias.
Em caso de descumprimento, os agentes públicos deverão interditar os locais e
dispersar a comunidade.
Art. 7º -Os agentes de vigilância sanitária ou outro servidor designado pela
Secretaria de Administração exercerão o poder de polícia conferida pela
Administração Pública, podendo convocar força policial da Polícia Militar ou da
Guarda Municipal para cumprimento das medidas de interdição e aplicação da
multa.
Art. 8º -O cumprimento da medida de interdição, aplicação de multa e cancelamento
de alvará deverão se dar por meio de Auto de infração, respeitando-se o princípio da
ampla defesa e contraditório, seguindo os mesmos transmites do Processo
Administrativo Fiscal.
I – O Setor de Tributos deverá auxiliar administrativamente o servidor designado ao
cumprimento das medidas temporárias de prevenção a contágio peloCOVID-19
(novo Coronavírus), munindo-o de minuta de auto de infração, para cumprimento da
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
Gabinete da Prefeita
pena de multa e cancelamento do alvará, respeitando-se, rigorosamente, o devido
processo administrativo legal.
Art. 9º- Teor deste decreto, bem como as recomendações necessárias quanto aos
cuidados a serem tomados por toda a população, será amplamente divulgado em
carro de som a circular por toda cidade.

Art. 10 – A Secretaria de Saúde do município designará servidores da área de
saúde para instalação de barreiras sanitárias nas entradas da cidade, identificando e
cadastrando pessoas oriundas de outras cidades, verificando a temperatura corporal
das mesmos, bem como se apresentam quadro sintomático decorrentes do COVID19 (novo Coronavírus), dando assim os devidos encaminhamentos.

Art. 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação por meio afixação
no mural da Prefeitura e demais órgão públicos do Município, revogando-se as
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - Bahia, 30 de Julho de
2020.
ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO PRETO
Gabinete da Prefeita

DECRETO Nº 523, DE30 DE JULHO DE 2020.
“Dispõe sobre a prorrogação do Decreto Nº 506/2020,
que dispõe sobre o "toque de recolher", como medida
de controle e prevenção para enfrentamento do Novo
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.”

A PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO, ESTADO FEDERADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, em conformidadecom o Art. 38, da Lei Orgânica
do Municípiode Barro Preto – LOMBP, a Lei Complementar nº 101/2000 e a Lei nº
13.979/2020.

CONSIDERANDO a Portaria nº 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da
Saúde, 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) no Brasil;

CONSIDERANDO o reconhecimento pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de
tratar-sedo estágio atual de uma Pandemia, orientando, destarte, que devem ser
evitados ao máximo contato com pessoas com sintomas aparentes da doença, bem
como situações que potencializem o risco de contaminação;

CONSIDERANDO

que

o

COVID-19

em

humanos

pode

ser

transmitido

principalmente pelas gotículas respiratórias (tosses e espirros) e por contato (mãos e
objetos contaminados), afetando principalmente pessoas com baixa imunidade ou
idosos;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 465 de 23 de março de 2020, que decreta
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA no Município de Barro Preto e define outras medidas
para o enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 (novo coronavírus)e dá
outras providências;
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 474 de 16 de abril de 2020, que declara
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA no Município de Barro Preto em função do
enfrentamento da pandemia decorrente do COVID-19 (novo coronavírus)e dá outras
providências;
CONSIDERANDO que a Administração tem por obrigação a defesa do interesse
público, como objetivo o bem comum da coletividade, como dever a eficiência e,
ainda, tem o Poder Executivo o encargo de praticar todas as ações necessárias de
prevenção e proteção a uma situação de emergência pública;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego de urgente de medidas de
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim
de evitar a disseminação da doença;
CONSIDERANDO o atendimento aos Princípios Administrativos de Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência que norteia os atos dessa
gestão.
DECRETA:
Art. 1º - Prorroga-se até dia 15 de agosto de 2020 o Decreto Nº 506/2020,que
dispõe sobre o "TOQUE DE RECOLHER", no Município de Barro Preto, vigorando
das20:30 horas até às 05:00 horas do dia seguinte, em razão do enfrentamento da
pandemia decorrente do Novo Coronavírus - COVID-19.

Parágrafo único. A circulação de pessoas, neste período, será permitida apenas
para prestadores de serviços na área de saúde, segurança, assistência social,
delivery de alimentos, funcionários de empresas privadas que estejam trabalhando
no período noturno, desde que comprovada a necessidade, urgência no
deslocamento, devendo portar identificação funcional.
Art. 2º -O cumprimento do disposto no art. 1º ficará a cargo da fiscalização conjunta
da Polícia Militar e a Guarda Municipal.
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Art. 3º -As pessoas físicas e jurídicas deverão sujeitar-se ao cumprimento das
medidas

previstas

neste

Decreto,

e

o

seu

descumprimento

acarretará

responsabilização, nos termos previstos em lei.
Art. 4º - A inobservância ao disposto neste Decreto o infrator estará sujeito a à
aplicação das sanções previstas na legislação, inclusive civis e penais, dentre as
quais aquelas previstas para os crimes elencados nos artigos 268 e 330, ambos do
Código Penal, dispositivos estes que tratam, respectivamente, das infrações de
medida sanitária preventiva e do crime de desobediência,
Art.5º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - Bahia, 30 de Julho de
2020.

ANA PAULA SILVA SIMÕES SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL DE BARRO PRETO - BA
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