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Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 011/2020 DE 23 DE MARÇO DE 2020.

Dispõe sobre novas medidas de prevenção e
controle para enfrentamento do COVID-19 no
âmbito do município de Paripiranga.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARIPIRANGA, no uso das atribuições
contidas na Lei Orgânica do Município e,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos Municípios,
Estados e União, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO a declaração pela Organização Mundial da Saúde, em 11
de março de 2020, de pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus;
CONSIDERANDO a declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (Sars-Cov-2), nos termos da Portaria nº 188/2020, do Ministério da Saúde,
editada com base no Decreto Federal n.º 7.616/2011;
CONSIDERANDO os Decretos Municipal n. 07/2020 e 010/2020, que
estabeleceu as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus
(COVID-19), no âmbito territorial do município de Paripiranga - BA;
CONSIDERANDO o reconhecimento da transmissão comunitária do
coronavírus (COVID-19) em todo território nacional, feita pelo Decreto Federal nº 10.282,
de 20 de março de 2020.

pág. 1

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: N9P9WKAYNQUEPMDYOLXCWA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
23 de Março de 2020
3 - Ano - Nº 1584

Paripiranga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
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DECRETA

Art. 1º Em caráter excepcional, e por se fazer necessário intensificar as
medidas de restrição, previstas nos Decretos Municipais nº 07/2020 e 010/2020, fica
suspenso, em território municipal, por 15 (quinze) dias, a partir da 0 (zero) hora do dia 23
de março de 2020, podendo ser prorrogado ao final desse período, o funcionamento de:
I – Bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres;
II – Templos, igrejas e demais instituições religiosas;
III – Cinemas e outros equipamentos culturais, públicos e privados;
IV – Academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimentos similares;
V – Lojas ou estabelecimentos que pratiquem o comércio ou prestem
serviços de natureza privada;
VI – Eventos e exposições;
VII – Emissões de Alvarás de Funcionamento para qualquer tipo de evento,
seja público ou privado;
VIII - Todos os alvarás de eventos expedidos anteriormente a esta Resolução;
IX - Atividades em espaços de festas;
X - Ônibus de turismo na cidade;
XI - Escolas da rede privada de ensino, instituições de ensino superior
privados e cursos preparatórios privados;
XII - Parques Infantis privados;
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XIV - Quadras Esportivas e Campos de Futebol privados e públicos;
XV - Balneários para recreação e lazer privados
§1º No prazo a que se refere o caput deste artigo, também ficam
vedadas/interrompidas:
a) Qualquer atividade de comércio nas praças ou outros locais de uso coletivo
e que permitam a aglomeração de pessoas; e
b) operação do serviço de transporte rodoviário municipal de passageiros,
regular e complementar, bem como os serviços de receptivos;
§ 2º Não incorrem na vedação de que trata este artigo os órgãos de imprensa
e meios de comunicação e telecomunicação em geral, serviço de call center, os
estabelecimentos médicos e odontológicos para serviços de emergência, hospitalares,
laboratórios de análises clínicas, farmacêuticos, psicológicos, clínicas de fisioterapia e de
vacinação, distribuidoras e revendedoras de água e gás, segurança privada, postos de
combustíveis, funerárias, estabelecimentos bancários, lotéricas, clínicas veterinárias, lojas
de produtos para animais, oficinas mecânicas e os Correios.
§ 3º Não incorrem na vedação de que trata este artigo as padarias, lojas de
conveniência, mercados, açougues, supermercados/congêneres, sendo expressamente
proibido o consumo local, tanto de bebidas como de comidas, como também impedir
aglomerações superiores a 10 (dez) pessoas, devendo manter o controle e uma distância
adequada e segura entre os clientes nas filas (pelo menos dois metros de distância entre
cada um);
§ 4º No período de que trata o caput deste artigo, restaurantes, lanchonetes e
estabelecimentos congêneres poderão funcionar apenas por serviços de entrega, inclusive
por aplicativo.
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§ 5º Durante o prazo de suspensão de atividades, lojas e outros
estabelecimentos comerciais também poderão funcionar por meio de serviços de entrega,
inclusive por aplicativo, vedado, em qualquer caso, o atendimento presencial de clientes
nas suas dependências.
§ 6º Não se aplica o disposto neste artigo ao transporte de carga no âmbito
do Município de Paripiranga.
§3º 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. 2º Como medida preventiva, recomenda-se que idosos ou pessoas
consideradas na zona de risco, evitem ir as ruas, durante o período de pandemia.
Art. 3º 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.
Art. 4º As compras e contratações públicas necessárias ao contingenciamento
e enfrentamento da situação de emergência em saúde pública, ficam dispensadas de se
submeterem ao procedimento regular de licitação pública, podendo ser realizadas
diretamente, obedecidas as normas dos arts. 24 e 26 da Lei 8.666/93, sempre precedidas
de justificativa suficiente;
Parágrafo Único - As contratações descritas no caput deste artigo, deverão
observar ainda os princípios da economicidade e razoabilidade, podendo ser dispensadas
formalidades atinentes à comprovação dos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93, relativamente a
fornecimento de bens para pronta entrega.
Art. 5º Fica autorizada a contratação imediata de Profissionais de Saúde, em
caráter temporário, pelo regime de direito administrativo.
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Art. 6º Para atendimento dos fins deste Decreto, poderão ser adotadas as
seguintes medidas:
I – Isolamento: separação de pessoas e bens contaminados, transportes e
bagagens no âmbito municipal, mercadorias e outros, com o objetivo de evitar a
contaminação ou a propagação do COVID-19 (coronavírus);
II – Quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou ainda bagagens, animais e meios
de transporte, no âmbito de sua competência, com o objetivo de evitar a possível
contaminação ou a propagação do COVID-19 (coronavírus);
III – Determinação de realização compulsória de:
a) Exames médicos;
b) Testes laboratoriais;
c) Coleta de amostras clínicas;
d) Vacinação e outras medidas profiláticas; e
e) Tratamentos médicos específicos.
IV – Estudo ou investigação epidemiológica; e
V – exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver.
§ 1º A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar a
contaminação ou a propagação do COVID-19 (coronavírus) deverá guardar
proporcionalidade com a extensão da situação de emergência.
§ 2º As pessoas com quadro de COVID-19 (coronavírus), confirmado
laboratorialmente, nos termos definidos pelo Ministério da Saúde, devem obrigatória e
imediatamente permanecer em isolamento domiciliar mandatório, não poderão sair do
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isolamento sem liberação explícita da Autoridade Sanitária, representada por médico ou
equipe técnica da vigilância epidemiológica.
§ 3º Torna-se obrigatório o isolamento domiciliar por 14 (catorze) dias, a
todos os casos de síndrome gripais, sem sinais de gravidade, independente de confirmação
laboratorial, definidos em ato médico dentro da Rede Pública ou Privada.
§ 4º Torna-se obrigatório o isolamento domiciliar por 14 (catorze) dias, a
todos os cidadãos, com retorno de viagem internacional ou de cidades aonde já exista
contaminação comunitária, contado a partir da data do efetivo desembarque no Município
de Paripiranga.
Art. 7º Os passageiros oriundos de outras localidades deverão se submeter a
procedimentos de triagem com medição de temperatura e testagem no momento do
desembarque ou em postos específicos para este fim.
Parágrafo Único – Nos casos de quadro clínico sugestivo de coronavírus, o
passageiro receberá Equipamento de Proteção Individual – EPI e será monitorado pela
Vigilância Epidemiológica local.
Art. 8º Os postos de coletas e Unidades de saúde públicos e privados deverão
informar imediatamente à Vigilância Epidemiológica qualquer casos suspeitos e ou
positivos do Coronavírus (COVID-19).
Art. 9º A Coordenação de Atenção Básica deve agir no sentido de diminuir o
fluxo de pessoas em todas as Unidades de Saúde da Família reorganizando agendas e
consultas ambulatoriais para priorizar os atendimentos de urgência e emergência de
qualquer natureza compatíveis com o serviço ofertado por cada unidade.
Art. 10 Recomenda-se que velórios, que a causa morte não seja o Coronavírus
(COVID-19), sejam realizados sem concentração de pessoas, apenas com familiares e
providenciando o sepultamento para o mesmo dia do ocorrido.
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Parágrafo Único – Nos casos em que a causa morte for Coronavírus
(COVID-19) caberá a Secretaria Municipal de Saúde emitir uma portaria explicativa dos
procedimentos que as famílias deverão tomar, conforme orientação do Ministério da
Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS).
Art. 11 As medidas aqui adotadas estão sujeitas à reavaliação, a qualquer
momento, conforme evolução da situação da pandemia do Coronavírus (COVID-19).
Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos enquanto durar a declaração de emergência internacional pelo Coronavírus, nos
termos da Lei (Federal) nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário apresentadas no decreto nº
007/2020 de 18 de Março de 2020.

Gabinete do Prefeito do Município de Paripiranga em 23 de março de 2020.

JUSTINO DAS VIRGENS NETO
Prefeito Municipal
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